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FORORD 

Bruk av en computer skal være gøy såvel som 

utviklende. 

En av hensiktene med SOFTWARE-GUIDEN 
er å gi brukeren veiledning om endel av det som 

finnes i jungelen av programvare. 

SOFTWARE-GUIDEN inneholder fortegnelse og 
beskrivelse av mer enn 500 program for de 
mest populære hjemmecomputere. 

Spill-programmene dominerer, men en rekke 
mer "matnyttig" programvare er også omtalt. 

Med denne førsteutgaven av SOFTWARE
GUIDEN har hjemme-computer brukeren fått 
sitt oppslagsverk for programvare. 

BRUKERVEILEDNING 
M I N N E: KONTROLL: 
Antall K J = Joystick 
sam er Indikerer (Slyrespak) 
nødvendig tittel pA T :: Tastatur. 
for A kjøre P'"

T
m 

programmet. 

! 
M I N N E  I KONT. I 

.EN HET I V. P R I S  I 
ROD. r 

LAGRINGS- PR oL V.PRIS: 
E NHET: Navn pA Ment 
K ... Kassett produsent som en 
C = Cartridge (publisher), l istepris 
O = Disk inklusive 

moms. 



Fantastiske 

AMSTRAD 
nå i Norge! 

AMSTRAD har tatt Europa med storm, - og nå 
står Norge for tur! 

Markedets eneste "alt-i-alt" computer i sin 
prisklasse. 
For bare kr. 3.990,- får du AMSTRAD CPC 

464 m/64 KB, innebygget kassettspiller plus 
monitor! 

Importør: 
Informasjonssystemer as 
Postboks 74, 
1324 L vs.ker 
Distributør: 
Emoas 
Postboks 40, 
2013 Skjetten 
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S P I L L  A M STRAD 

�6�r ;1 ?:;�!���y�:��; �i;'fe;rgi�:;; 
landskap havner du til slutt i det le
gendariske "House of Us her". gale
huset for genera�oner av gale men
nesker. Tør du gA inn? 
Nar du !:illr inn i huset vil du finne 
deg selv t en enorm hall somgir ad
gang til ytterligere 9 rom. Bak hver 
lukket dør er det et "action-pac
ked" arcadespill som venter pill deg. 
Klarer du;ll komme forbi alle hind
er og farer rom du utsettes for? 

Dette er en flysimulator hvor du 
ma ta av fra en flyplass omringet 
av høye fjell. Du må sA over disse 
og lande i en dal på andre siden. 
Landskapet ser du gjennom vin
duet i cockpiten. 

samtidig mA unngA monstrene. 
Kast epler pA monstrene og som 
siste utvei kast baller og tilintet
gjør dem. Pass deg for plommene 
og jordbær monstrene som stadig 
faller mot deg! 3 vanskelighets
grader og demo av selve spillet. 
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M ATNYTTIG AMSTRAD 

T 
408,-

Et komplett og velprøvd verktøy 
for zao programmerere. Brukt på 
flere tusen computere. Full editor 
ReadlWritelVreifv kasettfiler. Mer
ging. Decimal. hex og oClal para
metere. Full debugging. Pluss 
massevis av andre finesser. Uunn
værlig for maskinkode programer
ing. pA AMSTRAO. 

linjer, og en record kan bestå av 
'-25 kort. Totalt kan 255 kort 
lagres pr. database. Du kan sortere 
på alle felt, og kalkulere. Ut· 
skrift til printer. Du kan lagre så 
mange databaser du vil til kassett. 

ANDRE PROGRAM: 
SURVIVOR 
HUNCHBACK 
HOLD FAST 
JACK AND THE BEANSTALK 
JEWELS OF BABYLON 
GALAXIA 
STAR AVENGER 
GEMS O F  STRADUS 
FO REST AT WORLDS E N D  
MESSAGE F ROM ANDROMEDA 

LITTERATUR: 
SENSATIONAL GAMES F O R  
THE AMSTRAD 
40 EDUCATIONAL GAMES F O R  
THE AMAST R A D  
AMSTRAD EXPLO R E D  
AMSTR A D  COMPUTING 
ADVENTURE GAMES FOR 
THE AMSTRAD 

1 48,-
1 48,-
1 24,-
1 65,-
1 24,-
1 24,-
1 45,-
1 65,-
1 39,-
1 39,-

98,-
98,-

135,-
1 08,-

130,-



Enkeltpersoner. dataklubber eller f"lrmaer som 
fremstiller. omsetter eller på annen måte bidrar 
til å spre piratkopier av dataprogram som mar· 
kedsføres av SCANDOMATIC AlS vil i fremti· 
den måtte regne med politianmeldelse, razzia og 
rettslig forfølging med krav om økonomisk er· 
statning. 

Vi vil til enhver tid aktivt søke å avdekke enhver 
ulovlig virksomhet på dette område og henstiller 
til alle seriøse databrukere om å melde ifra der· 
som man kjenner til tilfeller hvor piratkopiering 
forekommer. 

Enkelte har muligens vært uvitende om at det er 
straffbart å lage piratkopier og bidra til at disse 
spres rundt på markedet, men i og med denne 
kunngjøring bor ingen lenger være i tvil om at 
dette er kriminelt. 

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. nr. 2 av 12. 
mai 1961 sier bl.a. følgende: 

Paragraf 2: "Som fremstilling av eksemplar reg
nes også overføring til inreming som kan gjengi 
verket. Verket gjøres tilgjengelig for almenheten 
når del fremføres utenfor det private oIl'.råde, eller 
når eksemplar av verket frembys for salg, utleie el
ler utlån eller på annen måte spres eller vises uten
for dette område._ 

Paragraf 54: "Med bøter eller fengsel i inntil tre 
måneder straffes den som forsettelig eller uakt
somt overtrer denne lovII. 
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Ouasimodo kommer hoppende 
langs festningen da han ser den 
vankre jomfruen, Esmeralda, som 
har blitt tatt til fange. Han bestem
mer seg for å redde henne og mA 
forsere mange farer. Den ene 
skjermen er vanskeligere enn 
den andre. 

Et tusenben kommer nedover 
skjermen. Det er om A gjøre for 
deg å skyte den i stykker. Treffer 
du en av delene i midten vil den 
dele seg og angripe deg fra to kan
ter. Soppene hindrer både deg og 
tusenbenet i bevegelsene. Skyt 
dem ned for A få mer plass. Pass 
opp for andre insekter fordi disse 
er dødelige for deg. 

skal føre Froggy trygt hjem, 
men først rnA han krysse den trafo 
fikerte veien og sA gjennom gresset 
mellom veien og elven. Til sist mA 
han over elven ved å hoppe pA 
tømmerstokker og ski lpadder, og 
så til  slutt komme hjem. Det er 
mange farer som truer hele tiden. 
Først er det bilene som kjører 
fort. Skilpaddene kan dykke, og 
krokodillene kan ligge pA lur. 



Med denne sjakken kan du spille 
enten vanlig sjakk eller blitz 
sjakk. Du kan også analysere og 
få se spillet om igjen. Før du be
gynner å spille m" du velge et av 
seks spillenivær. N"r det er ditt 
trekk vil det komme fram en 

Din oppgave som kommandør p" 
rakettbatteriet, er " unngå ti l in
tetgjørelse av byene ved å stoppe 
de angripende atombombene. Dis
se er nøyaktig innstilt p" byene 
og vil legge dem i grus ved kon
takt. Angripene blir stadig har
dere. 

. . 

J/T 
1 88,' 

Du er pilot på en 747. og du m" 
fly den etter beste evne. Simula
toren er utstyrt med alle instru
mentene som d u  trenger for " 
kunne fly_ Alle tingene som en 
virkelig pilot m" gjøre må du 
ogs" gjøre. D u  befinner 'deg over 
Londonomr"det og har mulighet
er til " velge flere flyplasser. 



S P I L L  

--

BBC 

_::II� 
IMINNEI B IKONT. I  J/T 1 
jL.ENH.j K IV.PRIS 1'44, 1 
IPROD. 1 Poste," 1 
Et elektronisk felt og forskjellige 
plasmaskjermer beskyttp.r din pla
net mot kosmisk strAI ing. Energi
sultne flammehauker har kommet 
for A regenerere din lifsform. De 
trenger energien for å kunne 
gjøre dette. Ditt romskip og de 
passive plasmaskjermene og ditt 
romskip er det hele forsvaret 
mot ftammehaukene. 

Dette er et unikt program fordi 
det er bygd opp av to bulder som 
er på skjermen samtidig. Et rødt 
og et blått. NAr du setter på deg 
spesialbrillene som følger med, 
vil du se bildet i dybden. Det vil 

bildet befinner seg i 

Styr ditt romskip gjennom en 
skur av meteorer, Skyt dem i 
stykker med din laserkanon når 
de kommer mot deg fra alle kan
ter. Unngå rakettene fra fiendt
lige flygende tallerkener som 
skyter på deg når de passerer. 
Ditt skip er utrustet med så 
mange laserbolter som du kan 
skyte. Du har også muligheten til  
å flyte gjennom hyperspace. 



SPILL 

D e  fremmede lander! Fly over 
planetoverflaten med ditt laser
skip og fyr av laserrakeuer, unngå 
fienden og deres ild. Redd livs
formene på planeten. Lynende 
raske reaksjoner trengs for A 
spille dette spillet som er det 
raskeste spillet du noengang har 
sett til en mikromaskin. 

FormAlet med dette grafiske even
tyrspillet er A plukkeoppsåmange 
skatter som mulig uten å bli drept. 
Poengene vil øke etter hvert som 
du plukker opp skatter. Maksimal 
poengsum er 1 024 poeng. Det er 
feller og gåter hele veien. Så hold 
rede på hvor du er. Den siste gå
ten er: "hva skal du gjøre nAr du 
har 1024 poeng"? 

over en av jordens avsidesliggende 
romstasjoner. Det eneste romskip
et som er i amdk:let er det gam
meldagse Cosmic Cruiser, og du er 
kapteinen. Din oppgave er A redde 
besetningen som har blit;t tatt ti l  
fange. Først må du skyte hul l  i 
romskipet. Kom deg gjennom det 
og redd besetningen uten å selv 
bli tatt. 

1 0  



S P I LL 

En maskinkodeversjon avdel kjen
te spil let "Space I nvaders", Din 
planet blir angrepet av onde frem
mede. Du har fAtt i oppdrag li 
oppholde dem sA lenge som mulig, 
men du vet at du vil bli truffet før 
eller senere. Av og til kommer et 
moderskip over skjermen. PrØv A 
treff det. FormAlet er .!I fA mest 

sjonale porten til  antistofferdene. 
Ditt patruljeskip kan ikke gA inn 
i det fine nettverket av laserstrAler 
som skiller stoff fra antistoff. E n  
serie med elektromagnetiske stor· 
mer har svekket den ytre beskyt
telsen. Du rnA for all del stoppe 
bombardementet av antiStoff og 
meteorer i sektor 1 og 2. 

ansetter ham som innbruddstyv. 
for å tA tak i skatten som dragen 
Smaug vokter oppe i fjellene. Skat
ten må også fraktes tilbake til 
Bilbos hule. Dette er et godt even
tyrspill med et usedvanlig stort 
ordforrAd. 



S P I L L  

E n  slåsskamp har startet i Sallys 
saloon mellom fire tøffe cow· 
boyer. De hadde med seg en masse 
gul l  som nå ligger på bordet. 
Under slosskampen skal du hjelpe 
Sally med 11 samle sammen gul let. 
Cowboyene er tøffe, og hopper 
pA Sally når de fAr tak i henne. 
Hun kan hive stoler og bord som 
vil lamme cowboyene for en 
stund. Får SallY tak i alt gullet, 
starter neste nivå. 

Ta over kontrollen pA et lett fly 
og prØv deg pli litt nattflyging. 
Ta av og få flvet opp i luhen. 
Sving til høyre eller venstre. Navi
ger kun etter instrumenter og ju
ster (laps, nese, hjul og fart. Du vil 
se lysene pA landingsbanen nAr du 
nærmer deg. PrØv A lande pA den
ne. Simulatoren har alle instru
menter d u  trenger for en perfekt 
landing. 

Du har blitt valgt av MCP til 11 
kjøre om kapp med en motstan
der pA rutenettet. Klarer du å 
overleve? Spill mot datamaskinen 
eller en menneskelig motstander. 



SPILL 

Arcadiarne har kommet o g  d e  har 
en oppgave, 11 ødelegge alle frem
mede. De flyr over deg i prikkfri 
formasjon og plutselig, uten for
varsel kommer noen av dem ned 
mot deg. Ta og skyt det du klarer 
samtidig som du unngår deres 
dødelige stup-bombe taktikker. 
Spillet er for en eller to spillere 
- musikk og lydeffekter. 

du spise vesnene hvis du er rask. 
Spillet blir betraktelig raskere et· 
ter hvert som du kommer opp pA 
høyere nivAer. Du rnA gjennom 
tolv skjermer for 11 U et glimt av 
den absolutte premien, Arcoren, 
verdt fem tusen poeng. 

Du er ute ener Martianenes for
syningsbase. beskyttet av antira
kett raketter klare til 11 skyte 
deg ned. Skyt kuler og drapp 
bomber for 11 odelegge brensels
tanker, men du må også konsen
trere deg om 11 fly skipet. Grot
ten smalner inn, og sm� grønne 
ting er ute etter å ta deg. Du vil 
møte meteoritter og du må fly 
over Skyskrapere. Til slutt vil du 
komme inn i en labyrint. 

1 3  



M ATNYTTIG 

Spreadsheet gjør din 3 2 K  B B C  o m  
ti l  e n  kraftig "super-kalkulator" 
som hjelper deg A løse al le typer 
all kalkulasjonsproblemer raskt og 
lett. Programmet er basert på Vis;
calc, verdens mest solgte program. 
Programmet passer bra for hjem
met til å ha kontroll over økono
mien. PA jobben til kontoer, kost
nader og "cashflow", Gir svar pA 
"hva hvis" spørsmål for framtidig 
planlegging. 

Programmet vil lage fakturaer av 
hØY kvalitet som du kan sende 
til dine kunder. Det reduserer 
strevet med å skrive, og regner 
automatisk ut den totale sum· 
men. Kan brukes til sammen med 
Stock Contral programmet som er 
i samme serien. NAr du kan inte
grere bAde lagerutstyring og faktu
rering sparer du en masse arbeid. 
Du har mange muligheter for ut
skrift, 

Dette er et profesjonelt forret
ningsprogram som vil effektivisere 
styringen av dine kunders kontoer 
og kreditter. Programmet vil raskt 
og nøyaktig ta vare p� dine konto
overføringer. Et trykk pA en knapp 
vil skrive rapporter og spare mye 
strev samtidig som du fAr sikker 
nøyaktighet. 

1 4  



M ATNYTTIG 
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188,-

WORD P E RFECT viser deg forde
lene med et tekstbehandlir.gssy
stem. Du trenger ikke å lære nye 
vanskelige teknikker. Det meste 
du trenger å vite vil bli vist på 
skjermen. Det vil ta' en halv time 
å bli kjent med programmet. Det 
kan arbeide sammen med en 80 
kolonners skriver. Du kan velge 
om du vil ha 40 eller BO tegns 
bredde på skjermen. 

Et lagerstyringsprogram som er lett 
å bruke. Det vil gi deg full kontroll 
over ditt lager. Alt du trenger å 
gjøre er å lage detaljer om varene 
slik som beskrivelse, kostnader og 
salgspris, ordreni"A osv. Deretter 
trenger du bare å gi d(l:taljer om 
varer som kommer inn, sendes ut 
eller juster når det er nødvendig. 
Bruk programmet til  å skrive ut 
lagerrapporter. 

1 5  
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ANDRE PROGRAM 

MR. W IZ 

E AGL E IMP I R E  

F O R T R ESS 

Q-MANS B ROTH E R  

THE COUNT 

STRANGE ODYSSEY 

THE HUL K 

G O R F  

WOLFPACK 

CRAZY PA INTE R 

ALiEN D R OPOUT 

LITTERATUR: 

BBC PROGRAMS 1 

EXPLO R I N G  ADVENTURES ON 

THE BBC 

BBC BASIC FOR BEGI N N E RS 

BBC HARDWAR E  PROJECT 

FUNCTIONAL F O RT H  FOR 

THE BBC  COMPUTER 

G RAPHIC ART FOR T H E  

BBC COMPUTER 

PROGRAMMING F O R  EDUCATION 

ON  THE BBC 

DIY ROBOTICS AND SENSORS 

FOR THE BBC 

MAKING MUSIC ON BBC 

ART I F IC IAL INTELLIG ENCE ON 

ELECTRON & BBC 

ESSENTIAL MATHS FOR TH E 

BBC  & E LECTRON 

1 6  
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FORST I HJEMME OG MIKRO DATA 

• CommodoreskoIen 
• Nyheter 
• Reportasjer 
• Maskintester 
• Konkurranser 
• Tips - råd og vink 
• MSX-artikler 
• Disk-hjelp 
• Spilltester 
• Modem spalte 
• Bokomtaler 
• Norsk Logokurs 
• Progam omtaler 
• Brukerprogrammer 
• Hjelp, jobb og oppdrag 
• Dataklubbspalte 
• Fortkurs 
• Leøerøervice 
• Adventurespalter 
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FREMTIDEN BEGYNNER I DAG. 
Commodore hjemmecomputer nr. 1 i Norge 



SPILL 

S e  veien o g  veiskiltene rase mot 
deg samtidig som du kjenner luk
ten av brent gummi i nesen. Kjør 
bortover slettene og hør hyl ingen 
i dekkene idet du legger deg over 
i kurvene. Test dine kjøreferdig
heter i denne racerbitsimulatoren. 
Flere spillere kan delta. TURBO 
64 er et topp bilspill. 

Du er i cockpiten pA et tungt be
væpnet romskip. Din oppgave er A 
ødelegge ZAXXON roboten. Først 
et angrep på fiendens flytende 
fort. Ødelegg kanontårn, brensels
tanker og radartArn. Det trengs en 
stødig hAnd og raske reflekser for 
A unngå kraft-skjoldene og anti
I ufts-skytset. SA en kamp med 
fienden før du nAr ZAXXQN, 
Dette er et spill i topp-klasse I 

sammen alle sekkene med gull og 
unngå bandittene. Heng på vog
nene, løp med stigene og hopp 
inn i heisene, men se opp for 
minesjaktene... Aghh!! Et spen
nende spill til C8M 64. 

1 9  



SPILL CO M M O DO R E  64 

Dette er en flysimulator hvor du 
må ta av fra en flyplass omringet 
av høye fjell. Du må sA fly over 
fjellene for 11 lande i en dal på 
andre siden. Landskapet ser du 
gjennom vinduet i cockpiten. 

Derte er et strategisk krigsspi l l  
med 3D-grafikk og realistisk lyd. 
Din oppgave er 11 ødelegge Kuhn
lin. Før du kommer ti l  hoved
kvarteret må du overvinne det 
sterke forsvaret. Det er fem 
eller seks kampområder. Hvor 
langt du kommer avhenger 
din skyteferdighet og strategi. 

Hvert år ble mange mennesker 
ofret hos de gamle inkaene. Det
te spillet tar deg med til den tiden 
og du blir satt på syv prøver. Dis
se rnA d u  gjennomføre for 11 ikke 
bli kveldens offer. Lykke til, du 

20 
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SPILL 

Undersøk det onde og mystiske 
godsets 60 rom, kjemp mot tiden 
for � finne og hente de 40 skatte
ne som det skjuler. Du kommer til 
å trenge din raske og logiske hjerne 
for å klare deg i dette spennende 
spillet. Når du har gått inn i dette 
skatte-fulle farlige godset, så vil 
du aldri ønske å komme ut. 

oppfordrer til 

Manøvrer ditt damplokomotiv på 
denne 6-spors jernbanen. Unngå 
eksplosive vogner og legg røyk
tepper slik at du ikke blir bombet 
av fly eller ballonger. Hele tiden 
må du passe på brensel nivået, for 
hvis du glir tom for brensel blir 
du stående. 

22 



SPILL C O M M O DO R E  64 

Bane deg vei igjennom utallige 
bygninger, søk etter de gyldne 
nøklene, ran safe etter safe. men 
vær på vakt mot alle hindringene 
og de nifse vaktmennene. 
Når du har rensket en skjerm flyt
ter du videre til neste i en endeløs 
rekke av banker, butikker og hus. 

Hjelp stakkars broder Jeffrey til 
å finne igjen sine ben. Han har 
blitt et gjenferd på grunn av en 
demon som har drept ham og 
spredd hans ben rundt i huler 
under jorden. Den eneste måten 
han kan få evig vi le på er ved å 
finne alle sine ben og gi dem en 
anstendig begravelse. 

FØlg med til en fjern galaxe hvor 
ditt moderskip ligger i bane rundt 
en ukjent planet. Du blir satt ned 
i et prøvefartøv . Du skal under
søke overflaten grundigere. Mys
tiske obelisker skitner til plane
ten. Plutselig varsles du om at du 
er under angrep. 
Nærkontakten har begynt! 

23 



S P I L L  C O M M O D O R E  64 

samle gyldne krukker inngravert 
med bokstaver i en rekkefølge at 
de staver "ARABIAN", Hans 
søken for prinsessen Anifra er 
lang og farefylt. Mange farer lurer 
i de arabiske netter. Mange plan 
og mange mul igheter. 
Du vil 09S� høre at din CBM 64 
kan snakke! 

PrØV å bygge et rede ved A ta opp 
kvister som ligger på veien, og 
plasser dem i redet. Pass deg for 
katten, bilene og andre farer. Du 
kan slippe eksplosive egg for å 
beskytte deg. Klarer du å full
føre dette? 

Hensikten med spillet er å lede 
WAL L I E  rundt i supermarkedet 
som er fullt av problemer og hin
dringer. WALLIE skal samle 40 
ting, men han kan bare bære 5. 
Når dette skjer, må WAlLiE gå 
til kassen og betale for tingene, 
og så returnere for å hente resten 
av tingene. Dette er et spill som 
krever raske reaksjoner. 

24 



SPILL C O M M O D O R E  64 

Robotene har blitt så overlegne 
menneskene at de har bestemt 
seg for å utrydde menneskerasen. 
Du er den eneste som avgjør om 
menneskene skal ha en fortsatt 
framtid. Det er over 100 spen

'nende skjermer i dette fengende 
spillet. 

Du er kapteinen på Cosmic 
Cruiser, et gammelt romskip. Du 
har fått i oppdrag å redde beset
ningen på en romstasjon som er 
erobret av fienden. Skyt hul l  på 
lukene og kom deg gjennom 
hul let og redd besetningen uten 
selv li bli  tatt. Det blir en kamp 
på liv og død i vektløs tilstand. 

Din oppgave er å ti l intetgjøre 
demonene og samle opp de tolv 
mystiske tegnene. Det er 400 
korridorer å lete gjennom og de· 
monene blir stadig fler og fler. 
Skyt som en gal og løp for å 
komme unna. 

25 
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Etter å ha manøvrert ditt jetcop
ter gjennom et bombardement av 
land og sjøavfyrte raketter, elek
triske skyer og armerte ballonger 
trodde du sikkert at det var slutt. 
Men da dukker det opp dødelige 
jet-fightere med eneste mAI 11 
drepe deg. Klarer du deg fra dette 
må du redde dine kamerater som 
er ti lfangetatt på en øy. Men først 
rnA du ødelegge en atomreaktor ... 

Hensikten med spillet er 11 beskyt
te en fisk og en svane som lever 
lykkelige i sitt bad. Hvis vannet 
stiger for mye så svømmer svanen 
vekk, og synker vannet, dør 
fisken. Din oppgave er 1i holde 
vannstanden passe, men se opp 
for gutten og elefanten. De kan 
gj øre jobben din vanskelig. 

165 -

Daley Thomson's Decathlon simu
lerer de mest nervepirrende begi. 
venheter under de olympiske lek
er. Den fargesprakende grafikken 
og den glimrende animasjonen 
gjør dette til et topp-spil l .  Du vil 
få mange spennende øyeblikk, og 
du vil få vanskeligheter med å 
rive deg løs fra dette spillet. 
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Led Mr. Robot gjennon d e  22 
forskjellige skjermene med utrolig 
mange muligheter og forbløffende 
grafikk. 
Lag � dine egne skjermer med den 
brukervennlige "Robot Factory", 
Forbløff dine venner og deg selv 
med dine spill-ferdigheter. 

Du skal prØve 11 komme deg ut av 
en av verdens mest kompliserte 
bygninger. Du må lete etter de 
gyldne nøklene. men pass deg for 
11 ikke falle igjennom det forsvin
nende gulvet. 
Se opp for sikkerhetsanordnin
gene! 
Hvem vet hva de gale vitenskaps
mennene har funnet på! 

Du er anderoiden - stopp Mili
foidene 11 komme lenger. Rasjo
naliser paradokssonen og kom hel
skinnet fra flatlandet. Oppn1l alt 
dette og rekk tilbake til transport
kapselen før du slipper opp for 
tid. Farer lurer over altl 
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FormAlet med dette spil let er å 
tegne streker s l ik at de lager et 
innesluttet område. 
Når du har klart dette fylles om· 
rådet. Du skal prØve å fylle 
75 % av skjermen, men du må 
unngå roller ball. 

E n  dag når Ouasimodo kommer 
hoppende langs en borg får han 
øye på den fagre jomfru Esme· 
raida som holdes fanget i borgen. 
For å redde henne må han for
sere alle de 15 skjermene med 
dype grøfter, ild kuler og vakter 
og piler. Dette er et spill med 
fart og spenning. 
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Cobronene som har etterlatt seg 
en superintelligent kommando
modul. For A ødelegge den mA det 
sterke forsvaret passeres. Dette 
krever en stø og nøyaktig kon
troll av kampflyet. Klarer du :I 
redde Jorden? 

Bert er en liten fyr som hopper 
rundt på en pyramide av kuber 
og forandrer fargene pA disse. 
Han mA forandre fargene pA alle 
kubene i pyramiden for § komme 
til neste nivA. Han rnA passe seg 
for alle som prøver A ta ham. 
Klarer du A hjelpe ham gjennom 
alle nivåene? 

Din base blir angrepet av frem
mede. Din oppgave er A forsvare 
basen med dine romskip. Du 
blir angrepet av fienden som kom
mer i forskjellige formasjoner. 
Hvor lenge klarer du deg? 
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147,' 

Du har kontrollen over en rakett
base pA planeten Etalamer. Din 
oppgave er å stoppe I .G.L. raket
tene slik at de treffer fiendens 
raketter. Klarer du å stoppe 
rakettene fra å ødelegge byene? 

En flysimulator programmert av 
en flypilot. Programmet simulerer 
et fly 30.000 fot oppe i luften. 
Bring flyet forsiktig ned til land
ing. Som hjelp har du analoge og 
digitale instrumenter. 

3 1  
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CUDDLY CUBe AT er en liten fyr 
som hopper rundt pA en pyramide 
8V kuber og forandrer fargene pA 
disse. Han rnA forandre fargen pA 
alle kubene i pyramiden for li 
komme til neste nivA. Han rnA 
passe seg for alle som prØver li 
stoppe ham. Klarer du li hjelpe 
ham gjennom alle nivåene. 

Du skal gA gjennom 9 rom for A 
plukke opp skatter. For A kom
me inn i neste rom rnA du finne 
den riktige nøkkelen. Du blir 
hele tiden jaget av forskjellige 
vesener. Hvor mange rom klarer 
du li komme igjennom uten A 

Befolkningen pA Neoclyps har 
blitt okkupert av "The Bad Guys". 
Ditt oppdrag er 4 befri befolk
ningen fra de onde okkupantene. 
De har bygd et godt forsvars

som du rnA trenge igjen-
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Et eller annet sted i Kina ligger 
Jadegruvene som inneholder en 
masse skatter fra Pang dynastiet. 
Merkelige vesener bor nA i gruve
ne og farer lurer over alt. Prøv A 
tA tak i skattene uten A bli drept. 

mA styre 
holder seg syklende. 
mer stadig farer som truer han 
og disse bør han holdes unna. 
Hvor langt klarer du A styre 
WaHie? 

Fly din jetscooter gjennom sko
gen, tempelet og sjøen for il 
finne den gyllene skattekisten. 
Skyt deg gjennom forsvaret med 
dine to laserkanoner . Dette er 
et fengende 3D-spill. 
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GARF er gartner og hans jobb er 
A vanne 64 hager hvor det er 6 
planter. Plantene skal han tA til A 
spire før nan kan gA til neste hage. 
Dette er ikke lett fordi han stadig 
blir forstyrret 8V rare vesener. 

Prøv A komme så langt som mulig 
over månelandskapet. Dette er 
ikke lett fordi d u  rnA hoppe over 
grøfter, skyte vekk stener som 
ligger i veien og forsvare deg 
mot angripere fra bakken og fra 
luften. Du mA også unngå A 
kranje i stenene eller kjøre i 
grøftene. 

klatre opp alle de 4 skjermene og 
unngå det Kong kaster etter 
deg for A overvinne Kong. Klarer 
du denne utfordringen? 
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Du må klare å overvinne Kong 
for å få henne tilbake. 
Et morsomt spill til CBM 64. 

Først må frosken over gaten uten 
å bli overkjørt av bilene som 
kjører fort. Deretter må frosken 
over elven uten å falle i vannet 
eller å bli spist opp av kroko
diller. Han må hoppe på tømmer
stokker og skilpadder som dykker 
uten forvarsel. Ekstrapoeng fåes 
ved å hoppe på hunnfrosker og 
ved å spise fluer. 

Fire sultne spøkelser jager Munchy 
rundt i labyrinten. Munchy må 
spise alle prikkene for å komme 
seg unna spøkelsene til  et nytt 
nivå med enda flere spøkelser. 
Munchy kan spise en rØd kraft
pille for å spise spøkelsene, men 
han må være rask. 
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er en forbedret versjon av grid
runner. Et typisk Minter spill. 
Det er et raskt og fengende spill 
til  din Commodore 64. 

Du har kommandoen over stjerne
skipet AACADIA, og du må hindre 
Atarian Imperiet til å få kontrol
len over hele galaksen. Dette 
spillet inneholder mange nivåer 
og fin grafikk. 

Det er din oppgave A hindre de 30 
meter høye laserspyttende kame
lene fra A ødelegge menneskerasen. 
Det er ingen lett oppgave A over
leve atle ti skjermene. Et typisk 
Minter spill med fin animering. 
grafikk og lyd. 
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IMINNEI I KONT,I JIT I 
I L.ENH.I K I V,PRISI 147,' I 
IPROO,[INTERCEPTOR J 
Prøv å lure monstrene til å falle 
ned i hullene som du lager med 
dine bomber. Det blir stadig van-
skeligere etter hvert som spillet 
fortsetter. Et morsomt spill som 
man ikke blir lei av med det 
første. 

Du skal ødelegge tusenbenene 
som kommer nedover skjermen 
med din laserkanon. Et spen
nende og raskt spill som er verdt 
å kjøpe. 
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SLiNKY hopper rundt pA en sta
bel av fargede blokker. Stabelen 
t i lhører den gale trollmannen av 
Cubet og han sender derfor ut 
sine "venner" for A ødelegge 
moroa for SLiNKY. Klarer du li 
unngå "vennene" til trollman
nen og hoppe pA alle blokkene. 

Horaee må først over veien for A 
leie ski uten li bli overkjørt. Der
etter rnA han over veien igjen for 
å komme opp i løypa. Han mA da 
kjøre ned hele lØYpa uten A brek
ke skiene. Dette er et spill som 
kommer til å underholde deg i 
lang tid. 

Dette er et helt spesielt eventyr
spill med animert grafikk og 
mange karakterer. De fleste vil d u  
kjenne igjen fra norrøn gudelære. 
Du skal finne objekter som er 
gjemt i terrenget, og du vil møte 
mange personligheter på din vei. 
En versjon til ZX Spectrum med 
dAriigere grafikk er testet i Mikro
data nr. 
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Du er supermusen BONGO som 
vil gifte seg med prinsessen. Du 
mA først finne diamenten som er 
blitt stjålet fra kongen. Diaman
ten blir bevoktet av noen IntellI
gente monstre som hele tiden vet 
hvor du befinner deg. 

Dette er en flysimulator hvor du 
rnA ta av fra en flyplass omringet 
av høye fjell. Du rnA 511 over disse 
og lande i en dal p� andre siden. 
Landskapet ser du gjennom vin
duet i cockpiten. 

Du er en berømt detektiv som har 
Hitt et oppdrag av Sue Ellen. Det 
går ut på 11 finne et kart som Jock 
har etterlatt seg. For 11 finne dette 
må du reise fra Southfork til Syd
Amerika. Du vil møte mange Dal
las-figurer som J . R  .. Bobby osv. 
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BAUCE LEE karate-eksperten! 20 
hemlige kammer :i utforske. 
Kjempefin grafikk og animering 
(bevegelse). 1 B R UCE LEE-spillet 
vil du erfare styrken og glorien til 
BAUCE LEE, en av de største 
mestere i karate. Som 8 R UCE 
lEE vil du bli konfrontert med en 
rekke farer. Du må beseire "The 
evil Wirard", og gjøre krav pA 
hans trone. Tillintetgjør "the 
Wirard" og du vil ta over makten. 

kjære CA RA idet onde "grodies" 
har tatt henne til fange og holder 
henne innesperret dypt inne i en 
snøhaug. Dersom hun ikke blir 
befridd snart blir hun tvunget til 
å gifte seg med lederen for "gro
diene" MAX. CARA må befris! 
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Formålet med dette spillet er A 
tegne streker slik at de lager et 
innesluttet område. Når du har 
klart dette fyl les området. Du 
skal prØve A fylle 75 % av skjer
men, men du må unngå kjepp
ene, og andre overraskelser ven
ter. 

Du har gått deg vill og havnet in
ne i "Forbidden Forest", Du har 
deg pil og bue slik at du kan be
skytte deg mot kjempeedderkop
per og andre monstre som dreper 
deg hvis du ikke skyter dem 
først. K larer du å overleve en 
natt i forbidden forest etler vil du 
aldri se soloppgangen? Dette er et 
spill  hvor man virkelig ser at 
blodet spruter. 

Ine or svars løse sm lam er i kon
stant fare for å bli spist av suhne 
ulver. Du (som også er et laml sit
ter i en kurv som kan heises opp 
og ned. Ulvene slipper seg ned i 
ballonger, og din eneste sjanse er A 
skyte hull  pA ballongene slik at 
ulvene faller ned. Du fAr av og til 
en kjøttbit som d u  kan feste til pi
len. NAr ulvene ser kjøttbiten slip' 
per de ballongen og faller ned. Hvis 
en ulv lykkes i å lande kan den kla
tre opp bak kurven din og hvis den 
Slikker hodet fram risikerer du A 
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Miner Willy finner ved en slump 
noen gruver som har tilhørt en 
forlengst utdødd sivilisadjon. De 
brukte roboter for A grave ut mi
neraler og metaller fra jordens 
indre. Robotene er fremdeles i 
arbeid og har i tidens løp la9ret 
store skatter i de underjordiske 
lagrene. Miner Willy skjønner at 
hvis han utnytter situasjonen rik
tig sl! er han en rik mann. Klarer 
du A lede Willy 'iJjennom alle 
hulene og t i l  et liv som erke
supertrillionær? 

44 

Du skal lene med romfergen og 
hente en ødelagt satelitt. Manøv
rer romfergen i posisjon,  Apne 
lasterommet, bruk robotarmen 
for A laste satelitten inn i laste
rommet, lukk lukene og sett 
kursen hjemover mot Jorden og 
land fergen forsiktig. 

Isalderen står for døren, og Ugh 
skjønner at han mA bygge seg 
opp et lager av mat før den setter 
inn. Han rnA passe seg for fuglen 
som slipper steiner i hodet pA ham 
fordi han stjeler egg fra henne. 
Fuglen fAr hjelp av skrekkøgler. 
Ugh har et sverd som han kan 
forsvare seg med, men han mA 
hente nye i hulen, og han kan ik· 
ke bære bAde egg og spyd sam· 
tidig. 
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forsvare byen mot 24 
angrep av fiendtlige skip. An
griperne blir bare mer og mer 
hissige jo mer du skyter. Vil  
fienden innta byen eller klarer 
du A stoppe dem? 

MINNE KONT. 
L.ENH. K V.PRIS 139.· 
PROD. Ocean 

Du skal prØve A tA Aue tallerkener 
til A rotere samtidig. Det høres 
kanskje lett ut, men først mA du 
sette tal lerkene opp pA pinnene 
og du rnA passe pol at de ikke fal
ler ned. Dette er et morsomt og 
fengende spill. Etter A ha klart 
det første brettet blir det vanske· 
ligere og vanskeligere. Man blir like 
streuet som om man skulle gjøre 
dette i virkeligheten. Et glimrende 
spill til CBM 64. 

CoIO$SUS er det beste sjakkspil
let til en hjemmecomputer. Det 
har SlAtt en god del andre sjakk
spill uten større vanskeligheter. 
Colossus har og en utmerket for
stAeise av sjakkens spilleregler. 
Collossus er testet i Microdata 
nr. 5/84. 
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: I' ol: I' 
IMINNEI IKONT.I J I 
IL.ENH.I K IV.PRISI '65, I 
rPRoo.T Qu; ,.,;I.. I 
BOOGABOO er en l iten loppe 
som bor millioner av Iydr borte. 
Han blir fanget i en klØft, og rnA 
hoppe opp på toppen uten A 
falle ned i den loppespisende 
planten eller møte dragen. Gra
fikken og lyden gjør dette til et 
spennende og artig spill. 

Grav deg fram til  gul let i gruven 
og ta det med deg opp til over
flaten. Du må passe deg for 
grunnvannet som stiger hele tiden. 
Et godt spill som underholder 
deg lenge. 

Du har kommandoen pA en ra
kettbase. og du skal hindre at 
jorden blir utslettet ved et atom· 
angrep. Skyt rakettene ut fra 
basen slik at de treffer atomstrids
hodene på de angripende raket
tene. 
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COMMODORE &4 

IH"�41�4 (,'IX.);I:eft I 

Du manØvrerer Gardan og hans 
lånte gressklipper. Du skal prøve 
li klippe sA mange gressplener 
som mulig. Prøv li ikke klippe i 
blomsterbedene slik at du fAr 
gartneren på nakken. NAr du ser 
at gartneren eller naboen (som 
vil ha tilbake gressklipperen sin) 
kommer kan du sende hunden 
din, Rover etter dem. Etter en 
stund vil hunden begynne li bli  
illojal ti l  deg. 

Du skal prøve å fjerne alle klin
ganene fra din del av galaksen 
innen en viss stjernedato. Du må 
lete i alle stjernesystemene og 
involvere deg i kamper med klin
gongene. Du kan bl i  skadd, og må 
reparere stjerneskipet ditt. Dette 
spillet er et av de mest kjente 
datamaskinspillene. 
Det er en klassiker. 

u ser ver en gJennom· o Iten 
Bilbos øyne. En dag kommer 
trollmannen Gandalf og dvergen 
Thorin pA besøk i hans hule. De 
ansetter ham som innbruddstyv 
for A hjelpe dem med A U tilbake 
en skatt som dragen Smaug vokter 
oppe i fjellene. Mange farer venter 
Bilbo og følget hans. Spillet har 
mange bilder og et stort ordforrOCt. 
Skriv kommandoer pA ren engelsk. 
Dette eventyrspillet er basert pA 
en bok av J . R . R. Tolkien. 

47 



SPILL CO M M O D O R E  64 

Du kontrol lerer en 30 meter 
hØY laserspyttende kamel som 
leder et kupp mot de onde 
makthaverne på Zzyaxian. Dette 
er et Jeff Minter spilt med fart, 
lyd og grafikk på alle de 42 

av 56 motstandere i hver skjerm 
som du mA skyte ned. før du kan 
fortsette. E kstrapoeng får du ved 
å redde fallskjermhoppere. 

tiden og kaster ham ut hvis han 
blir tatt 4 ganger. 
Et morsomt og underholdende 
spill som er verdt å ta en titt på 
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Du rjr forbi en borg og ser en 
jomfru som fortvilet roper p� 
hjelp. Du går inn i slottet. og 
der må du gjennom seks nivåer i 
kamp med andre riddere. Du har 
et våpen, sverdet "Excalibur". 
Klarer du li redde jomfruen? 

I Arhundrer har ingen beveget seg 
j grotten hvor skatten til farao 
Khafka ligger gjemt. Der lurer 
ogsA mange farer. For å komme 
inn i skattkammeret mA fem 
hemmelige nøkler bli funnet. De 
ligger gjemt rundt i grOttene. 

MINNE 
l.ENH. 
PROD. 

K IV.PRIS 1'65.· I 
Ouicksilva I 

Det er en sport li hoppe over en 
elv pA rosa skilpadder. Disse vil 
synke uten forvarsel, og hopperen 
vil ramle i vannet hvis han sdlr pA 
skilpadden. Et morsomt spill med 
artig grafikk. 
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SOLO-FLIGHT er en spennende 
real-time flysimulator med for
skjellige flvplasser. Du må beher
ske take-off. landing, instrument
flyging, nødlanding, turbulens og 
forskjellige værforhold. Du har 
3D-utsikt og al le instrumentene 
du trenger for å kunne fly. 

Vær verdens beste detektiv i det 
mest avanserte og utfordrende 

f��Sn;��r
S
��� ]��b ��� l

t�e�1�: 
å lØSE et mysterie. Du kan reise 
gjennom den tids london og om· 
egn som Sherlock Holmes kjenner 
til. Dr. Watson er selvfølgelig med 
�Irr :ittj�ret 

d��re���������: 
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men programmet har et ord for
hold på 800 ord. 
K larer du å løse mysteriet? 
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program for barn i al deren 3-7 år. 
De vil lære seg helt enkel mate
matikk som addering og subtrak
sjon. Programmet har artig gra
fikk og lyd så det ikke skal bli 
kjedelig. 

Denne tekstbehandlingen er bereg
net for hjemmebruk og små for
retninger som ikke har behov for 
større og dyrere systemer. Pro
grammet kan også brukes sam
men med en diskettstasjon og 
seriekoblet skriver (151 5, 1 525, 
1 526, GP·1 00VCI. 

. . . : .  
MINNE I KONT. I T 
LENH. K LV.PRlsL 495,' 
ROD. O/Soft 

Dette er en database som gjør 
det mulig å lage ditt eget opp
sett. Programmet er laget selv
illustrerende og er derfor lett å 
bruke. Har du en stor samling av 
plater, frimerker, blader eller 
oppskrifter, så er dette program
met for deg. 
Kan også brukes til vareregister . 
kunderegister etc. Lettvint og 
greit. 
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Dette er et kraftig og billig 
kalkuleringsprogram. Egner seg 
utmerket til skole og hjemme
bruk. Det kan ha opp tit 250 
rader og 1 00 kolonner og inne
holder over 20 matematiske funk· 

En kraftig database som lar deg 
lage dine egne oppsett. Erstatt 
alle dine egne personlige adresse· 
lister, plate-, bok- og frimerkear
kiver og børsnoteringer med denne 
databasen. Helt menydrevet, og 
derfor lett 3 bruke. Kan brukes 
med skriver. 

spilleren og en tv/monitor. Pro· 
grammet er laget slik at det er 
enkelt � bruke både for nybegyn
nere og profesjonelle. 
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Har du problemer med compute
ren eller noe som er koblet til, 
og du vet ikke hva det er? Med 
dette programmet kan du fort 
finne ut hvilken del som er de
fekt. Egner seg bra for forhand
lere som selger hardware. 

Dette er en database som utnyt
ter mulighetene på diskettstasjo
nen. Det betyr at datamaskinen 
blir minimalt belastet. og at basen 
kan håndtere store mengder data. 
Det er disketten som blir begrens
ningen nå Det kan lagres 170K 
på en CBM 1541. 

skreddersydde rutine fra hvilken 
som helst celle. Programmet kan 
ha opp til 250 rader og 100 kolon-
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ANDRE PROGRAM: 
NATO COMMANDER 198,-

F·15 STRIKE EAGLE 298,-

ZIM ZALA B I M  198,-

SPACE PIRAT 48,-

MA. 5PEEOY ",-

APPACHE RAID ",-

ASTRAL ATTACK ",-

CATACOMBS 165,-

RAID OVER MDSCDW 198,-

BaU LOER DASH 175,-

FliP AND HOP 175,-

ASTAQ CHASE 175,-

B R ISTLES 175,-

TOM THUMB 124,-

GHOSTBUSTEAS ,SS,-
T.L.L. 165,-

JETSETWILLY 1 65,-

BATTLE THRQUGH TIME '65,-

SLUE MAX 198,-

TAPPER 198,-

SHERLDCK HOLMES 298,-

ZAGA MISSION '48,-

KONG II 165,-

HUNCHSACK Il 165,-

HYPEA a l K E R  165,-

POTTY PIGEON 165,-

SOlO·FlIGHT 298,-

GHOULS 165,-

P.C.FUlZ 148,-

BATTLE FOR MIDWA y 198,-

BREAK F E V E R  148,-

SENTINEL 198,-

TOY BIZAAAE 168,-

CONGO BONGO 198,-

BIG TOP BARNE Y 148,-

SPY HUNTER 19B,-

STAFF OF KAANATH 198,-

GIANT'S REVENGE 165,-

JACK AND THE BEANSTALK 165,-

THE HOUSE JACK BUl lOT 165,-

SlAP SHOT 148,-

PRACTICAlC II 995,-

INVENTORY 630,-

GAS·KIT 298,-

WHITE llGHTNING 398,-

MACHINE LlGHTNING 398,-

SPRITE MACHINE 64 298,-

OUANGO 148,-

INDIANA JONES 198,-

FLAK 198,-

lAS VEGAS 148,-

PITFALL2 198,-

SUPER PIPELINE 148,-

R I V E R  RAID 198,-

MOUNTY MOLE 165,-

ORELBS 198,-

GYROPOD 148,-

PYJAMARAMA 148,-
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LITTERATUR: 
THE WQRKING COMMODORE 64 9B,-

COMMODORE 64 MACHINE 

eODE MASTER 108,-

GAAPHIC ART FOR THE 

COMMODORE 64 9B,-

COMMODORE 64 ADVENTURES 98,-

MATHEMATICS ON THE 

COMMODORE 64 9B,-

BUSINESS APPLICATIDNS FOR 

THE COMMODORE 64 98,-

ADVANCED PROGRAMMING 

TECHNIGUES ON THE 64 98,-

PROGRAMMING fOR EDUCATIQN 

ON THE COMMODORE 64 98,-

ARTIFICIAL INTELlIGENCE FOR 

THE COMMODORE 64 10B,-

DIV ROBOTICS AND SENSORS 

fOR THE 64 108,-

MACHINE eDDE GRAPHICS 

AND SOUND FOR THE 64 108,-

MACHINE eOOE GAMES 

RQUTINES FOR THE 64 108,-

BUILDING LOGO ON THE 

COMMODORE 64 IOS,-
COMMODORE DISK COMPANION i30,-

COMMODORE 64 GAMES lOS,-
COMMODORE 64 POCKET 

HANDBOOK 50,-

COMMODORE 64 PROGRAMS l 108,-

CDMPLETE ROM DIS-

ASSEMBL y FOR THE 64 9B,-

SPRITES & SQUNDS ON THE 64 108,-

EXPLORING ADVENTURES 

GAMES 64 108,-

USING THE 64 159,-

COMMODORE 64 EXPOSEO 108,-

COMMODORE 64 GAMES BOOK 9B,-

COMMODORE 64 SOUNO & 
GRAPHICS 98,-

COMMODORE 64 MACH I N E  LANG· 

UAGE FOR THE BEGINNERS 108,-

THE ANATOM Y OF THE 

COMMODORE 64 295,-

THE ANATOMY OF THE DISK 

DRIVE 1541 295,-

THE MACHINE LANGUAGE BOOK 

FOR THE COMMODORE 1 65,-

WRITING STRATEG Y GAMES ON 

YOUR COMMODORE 64 lOB,-
COMMODORE 64 DISK 

SYSTEMS AND P R I NTERS 98,-

COMMODORE 64 R E F E RENCE· 

GUIDE 190,-

THE COMPLETE COMMODORE 1 75,-

WORKING WITH EASY SCRIPT 98,-

TRICKS AND TIPS 195,-

GAMES BOOK 2 98,-

SOFTWARE PAOJECT 64 108,-
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C O M M O DO R E  C-16 

PROGRAM : 

M I N I PEDES 

ZDDIAC 

3D TIME T R E K  

STAR COMMAN D E R  

F Li G HT PATH 737 

SCRAMB LE 

LITTERATUR: 

C·1 6  GAMES BOOK 
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Du er ptlot pa COSMIC CRUISER og skal redde besel· 
nlngen på en avstdeshggeooe romstasjon som er Dhtt 
oII.kuper1 av Iremmede vesener Ira RALLOM IMPE· 

RIET Du er utslyr1 med en laser pistol og en laser ka
non. Befn oe alle som er Ialt III lange og ta dem med 
" Ibake til COSMIC CRUISER. Topp grafikk, og sam· 
men med lyden er del1e et 'uliverdlg arcadesplli 
vell pilS kr 97· 

KonUkt nærmeste computerforhanclJer 
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Pirater fra Rallom Imperiet har 
tatt over en av jordens avsideslig
gende romstasjoner. Det eneste 
romskipet i området er det gam
meldagse Cosmic Cruiser, og du er 
kapteinen. Din oppgaver er A redde 
besetningen som har blitt tatt til 
fange. Først mA du skyte hull j 
romskipet. Kom deg gjennom og 
redd besetningen uten selv A bli 
tatt. Kjemp for livet i vektløs til
stand. 

KONT. T 
V,PRIS 1 38 ·  

Din oppgave e r  A nA toppen av 
slottet og drepe grev Kreepie. 
For A gjøre dette mA du finne 
veien gjennom de 500 romme· 
ne. Hvert nivA har sin egen karak
teristikk. Et spennende eventyr 
med spesiell 3D-grafikk. Er du 
klar til A gA inn j det grusomme 
slottet og bli en levende død. 

Som kaptein pA SS Enterprise har 
du fAtt i oppgave A forsvare galak
sen mot de onde klingonene. Du 
har kampcomputer , fotoOlorpe· 
doer, warp driver, impuls motoren 
og andre hjelpemidler i jakten. 
Du har fått en sektor på 8x8x3 
som skal renske opp i innen 
stjernedato 2200. 
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Du har ansvaret for sikkerheten 
på fengsselsøva "Koventri" hvor 
alle rominvaderere holdes fanget 
inntil man vet hva man skal 
gjøre med dem. Det har vært en 
stor rømming, og det er et kapp
løp med tiden for Il få lammet 
fangene og ført dem tilbake til 
fengslet. NAr de har vært litt 
lenge ute i det fri, dannes det 
agressive mutanter. Hvor lenge 
klarer du deg? 

For en til fire spillere. Forbedr 
dine kunnskaper om gulf uten Il 
forlate lenestolen. Programmet 
har en hel 18 hulls golfbane. 
Valg av klubbe og alle vanskelig
heter som finnes. Det har ogsll 
utmerket høyoppløsningsgrafikk 
med full utnytting av farge og lyd . 

. . 

Du er passager pli et lite fly pA en 
vanlig innenlandsrute. Plutselig 
blir piloten syk og du er den 
eneste personen ombord som har 
en liten sjanse til A tA det trygt 
ned. Alt du har som kan hjelpe 
deg er en gammel hAndbok og 
ditt instinkt. Flyet er utstyrt 
med alle instrumenter som du 
trenger. Programmet har høyopp· 
løsningsgrafikk og lyd. 
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Lenny står p A  bunnen a v  skjerm
en, og han har Atte lag over seg. 
Han mA komme på toppen av 
skjermen. Lagene har ti lsammen 
to bevegelige hull .  Lenny kan 
hoppe gjennom disse hullene, og 
han kan pA den måten nå toppen 
av skjermen. Ett nytt hull vil 
komme frem for hver skjerm han 
klarer. NAr det er åtte hull  vil det 
komme frem gjenstander som gjør 
det vanskel igere for Lenny. 

Din oppgave er å finne Dr. Deaths 
hemmelige gjemmested. NAr du 
har funnet det, skal du undersøke 
øya hans og finne inngangen ti l  
den underjordiske labyrinten hvor 
de kidnappede rakettene er gjemt. 
Du rnA bryte koden på rakettene 
slik at de ikke eksploderer og 
jorden blir utslettet. 

Horace er nesten en legende in
nen datamaskinspi l l .  Nå er det 
originale Horaee programmet til· 
gjengelig til Dragon 32 hjemme
datamaskin. Horaee lager røre i 
parken da han plukker opp blom· 
ster. ener vaktene og stjeler tuneh· 
en deres. Raskt. utfordrende. og 
morsomt å spille. Programmet har 
utmerket animering. 
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Du e r  piloten p� e t  lett fly. D u  
har fAtt til latelse t i l  å enten fly 
i sirkel over flyplassen og lande 
igjen, eller fly til Hethel flyplass 
omtrent tre mil borte. Når du flyr 
må du holde deg unna det militære 
området. Du mA ogsA fly høyt 
nok sl ik at du går over to tllrn. 
Du har alle instrumentene du 
trenger. og det er en real time 
simulator. 

Du mA redde jenta fra klørne til 
King. Løp langs bjelkene og klatr 
opp stigene for 11 få tak i henne. 
King har sett deg og hiver tøn· 
ner og drepende flammer etter 
deg. Klarer du 11 redde jenta og 
beseire King. 

Larven Bi l l  har blitt tatt t i l  fange 
i et minefelt. Han ligger bare å 
sover og venter pA 11 bli reddet. 
Damselene gjorde et forsøk pA 11 
redde ham, men nå sitter de like 
mye i kl isteret. M inefeltet l igger 
foran deg, og minen ligger der og 
venter pA at du skal ta din siste 
feilsteg. Oppgaven d i n  er A redde 
Bi t t  og plukke opp sA mange 
damseler som mulig. 
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sjakkspill ende system for bruk 
sammen med Dragon 32. Program
met bruker fjre farger høygrifikk 
for brett og tekst. r tillegg er det 
mange valgmuligheter som gjør at 
spillet vil passe utmerket for dine 
behov. Du har mulighet til Il trekke 
tilbake trekk, repetere tidl igere 
spill, og lagre spill pA kassett. 

N I GHTFLIGHT er en simulator 
for et lett enmotors fly. FormAI
et er li lette. fly rundt. og lande 
igjen. Det er fullt mulig Il loppe 
og rulle med flyet. Alle instru
menter og kontroller som du 
trenger er tilgjengelige. 

Isalderen stAr for døra, og Ugh 
vet at han rnA fylle opp hulen sin 
med mat. Han synes det er en 
god ide li stjele egg fra Pterry. Det 
synes ikke Pterry. så hun slipper 
steiner etter Ugh. Det kunne ha gAtt 
Il få fylt opp hula med egg hvis ikke 
Rex hadde dukket opp. Han hjelp
er Pterry. men Ugh har et spyd som 
han kan forsvare seg med. 

63 



S P I L L  DRAG O N  

Klarer d u  A bli den beste formel 1 
føreren? Du kan finne det ut nAr 
du kjører pA disse berømte banene 
rundt om i verden. Programmet 
inneholder en real time klokke og 
rundeteIler. Du kan kollidere med 
andre biler og kjøre utenfor banen. 
Pass deg for olje i veien. Spillet 
kart ha opp til to spil lere. 

K R I EGSPIEL handler om tank 
krigføring blandt fjell, skoger, 
elver og myrer. Armeene er bygd 
opp av en tung tankdivisjon, en 
lett tankdivisjon og infanteri. Det 
er om å gjøre å få tak i fiendens 
hovedkvarter. Vinneren vil være 
den kommandanten som tar for
deler av værfofandringer og som 
skjønner betydningen av værfar
andringer, og betydningen av en 
infanteridivisjon. 

Hvem kunne tenke seg at livet på 
en bondegård ville være så stres
sende? Du må samle alle eggene 
før slemmingene kommer ut og 
spiser opp alt kornet ditt. Pass deg 
for den gale andal Hvis den kom
mer ut av buret. fAr du store van
skeligheter. 
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Din plan er som følger. Skyt rom· 
fergen suksessfullt ut i bane over 
jorden. Finn den ødelagte satelit
ten, og putt den ned i lasterom· 
met ved hjelp av den fjernstyrte 
armen. Når du har gjort dette 
steng lukene, start rakettmotorene 
og begynn nedstigningen. Land 
romfergen forsiktig pli landings
banen. 

FormAlet med spillet er 11 hjelpe 
helten, Super $Ieuth Sidney. til 
11 komme seg over fabrikkgulvet 
sA mange ganger som mulig. PA 
hver tur rnA han over de seks 
samlebAndene som stadig blir 
lastet med økende antall dødelige 
radioaktive komponenter. Samti· 
dig mA Sidney passe seg for laser
roboter som patruljerer gulvet. 
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E n  kraftig tekstbehandling for din 
Dragon. Med denne kan d u  skrive 
feitfrie velformede brev og doku
menter. Det er bare A trykke en 
tast sA fAr du flere kopier. EDI
TEXT retter til og med dine feil
$lavende ord med en gang gjen
nom hele teksten. Programmet 
har store og små bokstaver, adde
ring, sletting og flytting av bok· 
staver, linjer eller blokker. 

Dette er den mest effektive meto
den A lære A lage sine egne BASIC 
programmer. BASIC var laget slik 
at det skulle være et naturlig 

språk A starte med for folk som 
ville lære mer om datamaskiner. 
Over 200.000 mennesker har lært 
BASIC sl ik som dette program
met er lagt opp. Pakken innehol
der en stor manual og to kassetter 
med 20 programmer. 

Denne databasen lar deg erstatte 
kort-systemet. Du velger over
skrifter pA dine elektroniske kort, 
og sA er det bare A legge den in-

,/ formasjonen du ønsker pA d isse. 
Du kan nA slette, legge til,  sortere 
bAde numerisk og alfabetisk, og 
søke. Informasjonen kan bli skre
vet ut pA en hvilken som helst 
standard centronics skriver eller 
de kan bli skrevet ut pA skjermen. 
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dette programmet. Her kan du 
sortere, let8, liste. fjerne. forandre 
osv. Programmet kan brukes med 
mange typer skrivere. 

MINNE 32K KONT. 
IL.ENH·I K IV.PRIS 1270.· I 
IPROD. I PSS I 
Dette er et fullverdig tekstbe· 
handlingsprogram. Det er unikt 
fordi d u  kan lage og editere pro
grammer med det. Programmet 
kan ta 20K tekst, og det er om
trent seks A4-sider. Det inne· 
holder mange kommandoer som 
gjør tekstredigering lett. Program
met lagrer tekst på kassett så du 
slipper A kjøpe dyrt ekstrautstyr. 

Dette er en maskinkode monitor 
for Dragon 32. Selv om denne har 
innebygget en kraftig BASIC over· 
setter finnes det ingen mul igheter 
for assembler kode. En maskin
kode monitor er et hjelpemiddel 
nAr en skal skrive. editere og 
kjøre maskinkodeprogrammer. Ma
skinkode har mange fordeler fram
for BASIC. Det er opp til 100 
ganger raskere og tar mindre plass 
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kode og gir både disassembler og 
assembler mul igheter. Dette er et 
nødvendig hjelpemiddel for alle 
maskinkodeprogrammerere. Pro
grammet lar deg teste og editere 
6809 maskinkodeprogrammer . Du 
har mange kommandoer A velge 
mellom, og programmet er derfor 
le!t A jobbe med. 

ANDRE PROGRAM: 

M I N E D  OUT 

HUNCHBACK 

TE LE·FORTH 

ALLDR EAM 

F I L·MAST E R  

LITTE RATUR :  

DR AGON POCKET HANDBOOK 

E X P LO R I NG ADVENTU RES ON 

THE DRAGON 

WOR K I N G  D RAGON 

D RAGON 32 GAMEMASTER 

D RAGON TRAI N E R  

D RAGON ADVENTURES 

SOUND & G RAPHICS 

D RAGON A R T I F I CI A L 

IN TEL L IGENCE 

ENTER THE  DRAGON 

D RAGON 32 PROGRAMME R'S 

R E F E R ENCE G U I D E  

D RAGON MACH I N E  LANG· 

UAGE FOR THE BEG I N N E R  
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SPILL E LE CTR O N  

mer mot deg fra alle kanter. Unn· 
gA rakettene fra fiendtlige flyven
de tallerkener som skyter på deg 
nAr de passerer. Du har mulig
heten ti l  å fyre av laserkanonen 
et uendelig antall ganger. Du har 
mul ighet til li flykte gjennom 
hyperspace. 

Led Snapper rundt i labyrinten 
og spis denter og frukt. Prøv li 
ikke bli spist opp av vesnene som 
forfølger deg. Spiser du en blin
kende dott, kan du spise disse 
vesnene hvis du er rask. Du mA 
gjennom 1 2  skjermer for å få et 
glimt av den absolutte premien, 
Arcoren, verdt SOOO poeng. 

Du mA redde jenta fra klørne til  
gorillaen. LØp langs bjelkene og 
klatr opp stigene for li få tak i 
henne. Gorillaen har sett deg og 
hiver alt han rekker for li stoppe 
deg. Det han hiver må du enten 
hoppe over eller siA i stykker med 
hammer. Når du kommer opp på 
toppen fortsetter spillet påen van· 
skel igere skjerm. Det er bare på 
den siste skjermen du kan bekjem
pe gorillaen. 
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. .  
!MINNE! ! KONT,! T 

! L,ENH,! K !v,PRlsl , 65,' 
!PROD, ! M/Powe, 
Det er d i n  oppgave � holde genera
taren i fabrikken fylt med olje. 
Hvis oljeniv3et blir for lavt, vil et 
lys begynne å blinke, og genera
toren vil stoppe etter en stund. 
For å olje generatoren må du sty
re Felix ned stigen, langs samle
båndet, hoppe over pakker, opp 
og hente oljekannen og sA til ge
neratoren. En annen fare i fabrik
ken er de gigantiske rottene. 

ANDRE PROGRAM : 

M I CRO O LYMPICS 

M R ,  W I Z  

GUARD IAN 

B LlTZ K R I EG 

H U NCHBACK 

LITTERATUR : 

PROGRAM M I N G  FOR EDUCATION 

1 48,-

1 65,-

1 65,-

1 65,-

1 48,-

ON  THE E LECTRON 98,-
ARTI F I CIAL I NTELLI G ENCE FOR 

T H E  E LECTRON COMPUTER 98,-

G RAPHIC ART F O R  THE 

E LECTRDN COMPUTER 98,-

ESSENTIAL MATHS FOR THE 

E LECTRON 98,-
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7 1  

LY N X  

Sultanen a v  Bagdad besøkte Eng
land i det 1 4. århundre. men han 
ble bestjålet seks prisløse rubiner. 
Ali, sultanens liwakt. ble myrdet 
av tyvene som også mistet rubine
ne. Alis spøkelse vokter nå rubine
ne i labyrinten. Du er ute etter ru
binene. og du vil møte spøkelset. 
Det har arvet Alis lille La.. og du 
kan derfor lure det nAr du lærer 
det å kjenne. 

Du har kommet over en gammel 
gullgruve. Det er gamle indianere 
som har gjemt gullet der, og de 
har satt noen grusomme monstre 
til A vokte det. Monstrenes eneste 
oppgave er A stoppe alle som prø
ver A ta gullet. Du skal ta med deg 
så mye gull som mulig uten A bli 
tatt og spist av monstrene. Det er 
også en viss tid du kan være inne i 
gruven før utgangen stenges. 

Fiendens stYrker kommer med 
fryktinngytende styrke. Du har 
en laser ka non som er det eneste 
våpenet som kan stoppe og øde
legge dem. Skyt dem ned, unngå 
deres fallende bomber. Skyt ned 
moderskipet 10m kjører fort over 
skjermen. La ikke noen av fiende
ne fA lande. Jo mer du skyter, jo 
rukere kommer invadererne. De 
er veldig utholdende, sA du vil an
takelig gi opp først. 



1'l Bruker Ram kM utvides til 512K innvendig. 
-o- Rom kan utvides innvendig til 72K 
-o- Aluminiums karossen. 
1'l ProlesjonelI aHanumerisk tastatur. 
1'l Eget numerisk tastatur. 
1'l Eget funksjonstastatur for t 6 brukerdefinerbare funksjoner. 
tr Norsk tegnsett I tillegg til tegnsett for 5 andre skriftspråk innebygget (Tysk, 

Fransk, Spansk, F::ngetSk, Svensk). 
1'l Innebygrjet Noddy tekstbehandlings- og arkivering sprog ram. 
1'l Kraftig høynivå strukturert Basic 
1'l Heynivå logo grafiske kommandoer. 
1'l Full assembler og disassembler 101 maskinkodeørogrammering. 
-o- Front panel display for manipulering med maskinens hukommelse og 

register i rom. Full skjermvisning av adressene. 
1'l Basic editor. 
1'l Escape ltinksjon. 
tr Z 80A prosessor på 4 MHz som kan byttes lTlOf en Z SOB på 6 MHz. 
-o- 40 li 24 tegn til te«sl kan utvides til 80 tegn. 
-o- Full sktermbredde brukes til teks!. 
1'l Høygrafikk 256 li 192 punkter. 
1'l 32 spriIes pluss mønsterflale og bakgrunnsflate li 16 larger. 
1'l Oppdeling lil8 brukerdefinerbare skjermerModuef. 
1'l 2.400 �uds �erføringsh�ighel med kassettspiller. ",,-q. : ���:�n:

�
a
s
,:n=:

r 
�Ikopl,nger. 

� t.�� 1'l Centronics paraleIl printer po!1.. O"f,.t..G �\,,'O -o- Kassettspiller titkopling for vanlige kassettspillere. 
".t.� t.." 6 

: ��:
k
a�o��::�iereoanlegg. ".t.O\��t. \ 

1'l 4 kanaJerslydsynthesizerover l0 oktaver. OU 
1'l Sound funkSjon for enkel programmering av lyd. 
1'l Cartridge po!1. både innvendig og utvendig lor montering av programvare på 

rom - rompad<:. 
1'l 2 uavhengige RS 232 ullinn porter kan innmonteres i maskinen. 
1'l Eget videokort innmontert slik at grafikken ikke skal beslag�e Ram som 

er beregnet til programmering og tekst. 
-o- CP/M programvare på rom kan innmonteres. 
-o- Andre programmerings språk som Pascal etc. kan innmonteres. 
1'l CP/M 2,2 og 3,0 kompatibel 
-o- Kompatibel med alle diskelttormater fra enkelsidig, enkel tetthet. 

5 114", til dobbelsidig, dobbel tetthet 8". (O til 13). 
-o- Teletekst kompatibel. 
1'l Modem kommunikasjons kompatibel. 
tr Hard disk kompatibel 
tr Silikon disk kompatibel. 
-o- HRX kompatibel, HRX er en høyoppløsnings grafisk maskin. 
1'l 4 diskett stasjoner kan brukes samtidig. ,. 
-o- Node Ring k?",patibel med opøtil 255l1 2 datamaskiner. 90' 
tr �:;:

e
�=:�,��er�;:=

t
;� eokel �t6 

:;:!�:���es��i� ����·BaU�1. y.� 
NOR-BRIT NORGE A.B. 
BOX652, 
4601 KR.SAND - TLF. 042-29 631 
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Pacman type arcade spill. Spis 
opp prikker og frukt i labyrin
ten. Unngå monstrene til du har 
spist kraft tablettene. Da kan du 
oglA spise disse, men krafttablet
ten varer bare en liten stund, sA 
pass pA. 

Ormen kryper rundt i labyrinten 
og blir lengre etterhvert som den 
spiser. Du mA passe på så den 
ikke spiser seg selv, eller krasjer j 
veggene. Kirsebær gir 250 bonus 
points. Alle prikkene i en laby
rint gir 750 bonus pionts. 
Det er 9 forskjellige nivåer. 

Scramble type arcade spill. 80mb 
fiendens radar anlegg og drivstoff 
tanker. Unngå missiler, luft miner 
og andre overraskelser. Smooth 
scrolling, hØyoppløslig grafikk 
og bra lydeffekter. 1 00 % maskin 
kode. 
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tårn. Det e r  massevis av proble
mer og hinder på veien, og over 
200 rom å utforske. Ett topp 
tekst adventure fra Level 9. 

Forsvar deg mot de anfallende 
skvadroner med aliens. 
Det er 6 forskjellige skvadron
formasjoner, og 3 forskjellige 
tv per aHens. 
Hver skvadron har 15 atiens. 
Maskin kode og fast action. 
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er spesial ister på tekst 
adventure spill i toppklasse. Alle 
deres hittil utgitte spill kan trygt 
anbefales. Dette er et humoristisk 

• : . 
[MINNE[ 32K IKONT, I T 
IL .ENH,I K IV ,PRIS 1 198 · 
IPROD. I Level 9 
Et kjemperomskip Snowball 9 
som frakter kolonister til andre 
planeter er blitt kapret, og sabo· 
tert. Kan du redde kolonistene? 
Ett nytt tOpp tekst adventure 
fra Levet 9. med over 70oo! rom 
og en masse artige problemer li 
løse. 

Reis i tiden, og prøv å finne ting 
som kan hindre en fremtidig ka· 
tastrofe. Du vil reise fra istiden 
gjennom Romertiden og middel· 
alderen til vår tid og langt inn i 
fremtiden for å hindre the Time
lords grusomme planer. Ennå et 
topp tekst adventure fra Levet 9. 
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ANDRE PROGRAM: 

POT HO LE PETE 

GOLDM I N E  

CH ESS 

SUPE R M I N E F l E LD 

JOHNNY R E B  

WORDS & PICTU RES 

LITTERATUR: 

MEMOTECH COMPUT I NG  

THE M E MOTECH GAMES 

BOOK 

76 

1 35,-

1 48,-

1 98,-

1 35,-
1 35,-

1 98,-

1 1 8,-

98,-



SPILL 

�i7t 
u
·�Z:�:� ���a��rt°e�:r

i
"9� 

tilba�e og fram i tiden. Kan du 
beskytte konvoien mot kanoner 
fra bakken. I teorien ditt ultra 
moderne fly skulle være i stand til 
A siA ut alt I luften, men klarer din 
ferdighet det? 
Hvert av flyene fra fortiden og nA
tiden har sin egen stil i A fly og 
angripe. 
Møt din utfordring med TIME 
BANDITSI 

Ninja bestreber seg pA A fA kon
troll over hele landet, men "KO
GO" mA bekjempes først. Kan 
hende de magiske bevegelser vil 
være til hjelp. Et utfordrende 
og "fast action" spill med ut
merket grafikk. 

Expresstoget har blitt kapret og 
som hemmelig agent har du blitt 
sendt for å stoppe og ta tilbake 
toget fra kaprerne. Bekjemp ban· 
dittene som kaster kniver og unn· 
gå de fiendltge fuglene og finn 
nøkkelen, men pass deg for den 
lave tuneilen. 
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Et komplett og velprøvd verktøy 
for Z80 programmerere. Brukt pA 
flere tusen computere. Full editor 
Read/Write/Vreify kasettfiler. Mer
ging. Decimal. hex og octal para
metere. Full debugging. Pluss 
massevis av andre finesser. Uunn-

Forth er et av de aller raskeste 
programerings språk. Du kan lage 
dine egne kommandoer. Derfor 
vokser Forth med brukeren. Dette 
gjør det ideelt for både nybegyn
nere, og mere erfarne. Med dette 
programmet kan du virkelig U fart 
pA sakene. 

Tekstbehandling av meget høy 
kvalitet. PAlitlige og raske funk
sjoner. Har fulle formaterings
muligheter, og alle andre finnesser 
som er nødvendig for et effektivt 
produkt. Denne vil uten tvil 
dekke de fleste behov. 
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ANDRE PROGRAM: 

F I R E  RESQUE 

DOG F IGHTER 

B I NAR Y  LAND 

D R I LL E R  TANKS 

E R I C  AND THE F LOATERS 

HYPER WIPER 

COCO I N  THE CASTLE 

SUPE R CHESS 

THE CHAMP (ass.1 

LES F L i CS 

HUNCHBACK 

MAXIMA 

SPOOKS AND LADDERS 

DATABASE 

SPREAD SHEET 

LITTERATUR: 

MSX PROGRAMMERS RE FE-

1 65,-
1 45,-
185,-
185,-
124,-
1 65,-
1 45,-
1 85,-
264,-
1 65,-
1 65,-
1 1 6,-
124,-
370,-

624,-

RENCE G U I D E  248,-
STARTING MACH I N E  CODE 

O N  MSX 1 35,-
STARTING WITH MSX 108,-
WOR KI NG WITH MSX 1 30,-
STARTING WITH THE MSX (Kumal 148,-
B E H I N D  THE SCREEN OF MSX 148,-
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Dette programmet e r  basert pA 
arie Chess. men det det har er en 
raskere responstid, flere spillemu
ligheter, og et bedre nivA. Program
met har fin grafikk sA det blir artig 
11 spille. Det har fem nivåer sA du 
kan velge mellom et raskt eller ut
fordrende spill. Du kan også spil
le . uten 11 ha bilde pA Skjermen. 
Dette er nemlig et snakkende spill. 

MAiet med spil let er 11 ta av fra et 
hangarskip og fly mot en fiendtlig 
øy. Du rnA kjØre fort, ellers vil du 
gA tom for brensel før du er kom
met over øya. Du kan fly saktere, 
fortere. høyere eller lavere, men 
flyr du for hØyt blir du oppdaget 
av fiendens kampfly mes selvsfIk
ende raketter. Du blir også angre
pet fra bakken. Din oppgave er 11 
rense øya fra fiender. 

Det har blitt bygd fem byer pA 
mAnen som hver kan ha to viten
skapsmenn. Fienden sender perio· 
disk ut bomber for 'A lkielegge 
byene og kidnappe vitenskapsmen· 
nene. De har også plauert utskyt· 
ningsramper pA overflaten. Du har 
blitt sent fra Jorden for A lkieleg· 
ge bombene. Dette spillet er 3D 
og inneholder horisontal seroI
ling. Du mA ogsA unngA fiendens 
raketter . 
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Du skal føre Froggy trygt hjem, 
men først rnA han krysse den 
trafikkerte veien og sA gjennom 
gresset mellom veien og elven. 
Til sist mA han oller elven ved A 
hoppe pA tømmerstokker og skil· 
padder og sA til slutt komme 
hjem. Det er mange farer som truer 
hele tiden. Først er det bilene 
som kjører fort. Ski lpaddene kan 
dykke og krokodillene ligger pA 
lur. 

Du er kommandør i Xenon Space 
Academy. Din oppgave er å reise 
til planeten Radon og beskytte 
den mot Zargons kampstjerne. 
For A komme dit rnA du gjennom 
forsvaret som Zergonene har laget 
rundt Randan. Kommer du gjen
nom dette kan du forsvare plana· 
ten. Vinner du atle angrepene vil 
du til slutt møte kampstjernen. 
Fortsettelsen til dette spillet er 
"Zorgon5 Revenge". 
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Rottene har blitt s å  mange at du 
har blitt valgt ti l den grusomme 
oppgaven ill drepe dem. For ill 
gjøre dette rnA du treffe med 
sin rottedrepende hammer. Sam· 
men med rottene lever også noen 
grusomme monstre som blir aggres
sive nAr noen dreper deres kjæle
dyr. De er ute etter ill drepe deg, 
men heldigvis har du en sprayboks 
med monsterdrepende middel. 
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E t  tusenben kommer nedover 
skjermen. Det er om A gjøre for 
deg A skyte den i stykker. Treffer 
du en av delene i midten vil den 
dele seg og angripe deg tra to 
kanter. Soppene hindrer bAde deg 
og tusenbenet i bevegelsene. Skyt 
ned soppene for A få mer plass. 
Pass opp for andre insekter for 
disse er dødelige for deg. 

Quasimodo kommer hoppende 
langs festningen da han ser den 
vakre jomfruen, Esmerelda, som 
har blitt tatt til fange. Han be
stemmer seg for A redde henne og 
må forsere 15 skjermer med piler 
og flammeballer. Han mA slenge 
seg i tau over dype kløfter. Den 
ene skjermen er vanskeligere enn 
den andre. 

Din plan er som følger. Skyt rom· 
fergen suksessfullt ut i bane over 
jorden. Finn den ødelagte satelit
ten, og putt den ned i lasterom
met ved hjelp av den fjernstyrte 
armen. N�r du har gjort dette 
steng lukene. start rakettmotore
ne og begynn nedstigningen. Land 
romfergen forsikt ig p� landings· 
banen. 
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Det e r  din oppgave 11 passe på 
menneskene som skal danne en ko
loni pA en ny planet. Det viser seg 
at planeten er bosatt av menneske
hatende vesner. Det blir en hard 
jobb ;li pass�' pA de forsvarsløse 
mot 1 6  forskjellige fiender. Det 
er spesielt vesner som kalles Vul
tura som er ute etter mennesker. 

Spillet består av tre nivåer. Det 
første er kampområdet. Her er det 
om A gjøre 11 skyte ned alle Walko
ene, og få Brunene inn ; fellen 
som er andre nivA. NAr du kom
mer dit skal du tilintetgjøre en 
Henk-Class cruiser og ødelegge så 
mange av Brunene som du kan. I 
neste og siste nivA skal du sikte 
dine raketter slik at de ødelegger 
Walkoenes Spionsatelitter. 

Ultra er en ond rase som har ut
fordret deg til en dødskamp i 
det ytre rom. Du tar imot ut
fordringen. Et spennende og ut
fordrende maskinkodespill for din 
Orie. Det er 16 forskjellige skjer
mer. Programmet inneholder også 
mange andre effekter som en set
ter pris på i et arcade spill. 
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Zorgonene har tatt Xenon prinses
sen Roz, til fange i deres slott. Du 
har fAtt ordre om a redde henne, 
og det gjør du ved a ta de magiske 
stenene. Disse er voktet av mange 
grusomme vesener og du trenger 
stenene nAr du skal over voll
graven. For a spille dette spillet 
trenger du arcade erfaring. Hvis 
du ikke har det, vil du HI det. 

Du ser verden gjennom hobbiten 
Bilbos øyne. En dag kommer 
dvergen Thorin og trollmannen 
Gandatf pA besø i hans hule. De 
ansetter ham som innbruddstyv 
for a stjele skatten som dragen 
Smaug vokter oppe i fjellene. 
Skatten rnA fraktes tilbake til 
Bi lbos hule. Dette er et grafisk 
eventyrspill med mange bilder. 
Spillet har et uvanlig stort ord· 
forråd. 

En maskinkodeversjon avdet kjen
te spillet "Space Invaders", Din 
planet blir angrepet av onde frem
mede. Du har fAtt i oppdrag li 
oppholde dem sA lenge som mulig, 
men du vet at du vil bli truffet 
før eller senere. Av og til kommer 
et moderskip over skjermen. Prøv 
da å treff det. Formålet er å få 
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Oric.calc e r  et program som gjør 
at du kan opprettholde et spreads· 
heet. Spreadsheet er et stort ark 
delt inn i rader og kolonner. Ark· 
et inneholder da en viss mengde 
bokser. Programmet simulerer det· 
te arket. Det er lett A utføre kal· 
kulasjoner pA et slikt ark. Har du 
gjort en liten feil, sA er det bare A 
rette opp og du vil se at hele arket 
forandrer seg. 

AUTHOR er et tekstbehandlings
system. Det er et kraftig og rett 
fram hjelpemiddel for A skrive 
brev, anikler, forretningsbrev, tid· 
tabeller, børsnoteringer og priS
lister. Programmet har blitt utvik
let av en journalist. Det er lagt 
vekt pA at programmet skal være 
lett A bruke. Programmet har ogd 
mulighet til A telle antall ord i en 
tekn. 

FOATH er et sprIk som ligger pA 
et lavt plan. Dvs, at programmer 
skrevet i forth er raske og kom· 
pakte. SprAket Ipn.r masse mulig· 
heter for programmereren. Du mA 
ha noe trening hvis du ikke er 
vant til sprAket. FORTH er et 
sprik som er kommet for A bli. 
Det kan Vltre en fordel A nifte be· 
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Oricmon e r  en maskinkodemoni· 
tor for Orie- l. Den gjør at du kan 
skrive maskinkode. kjøre og edi
tere. En komplett 6502 disassem
bier er inkludert sammen med 
forskjellige hjelpekommandoer. 
Det er kommandoer for editering, 
hexadesimal kalkulasjon og over
setteiseskommandoer. 

ORICMON er en maskinkodemo
nitor. Hvis du er blitt lei av Basic 
og vil gjøre noe mer ut av compu
terens muligheter. mA du lage 
maskinkodeprogrammet. Du kan 
gjøre de mest utrolige ting. Det er 
ikke lett A lage maskinkodepro
grammer uten hjelpemidler. a R i e· 
MON gir deg alt du trenger som 
assembler, disassembler og hjelpe
kommandoer pluss en god manual 
pA 50 sider. 

opprettholde informasjon. Det er 
lett A legge til poster, oppdatere 
og tA utskrifter. Basen formaterer 
dine utskrifter pent. Basen brukes 
ved A gi enkle engelsk lignende 
setninger pA opptil 250 karakterer. 
Det finnes mange muligheter med 
programmet. Du kan lage enkle 
baser, og d u  kan skrive dine egne 
rutiner. Et program alle kan bruke. 
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spill hvor det e r  om  å spise opp 
alle sakene som er i veien. Du 
skal styre Oricmuncher rundt i 
forskjellige labVrinter. Bugmonst
rene rnA unngås så lenge de har 
samme farge 10m Oricmuncher. 

ANDRE PROGRAM : 

ZOO OL YMPICS 

LITTERATUR: 

METEO R I C  PROGRAMMING 

EXPLO R I NG ADVENTURES 

ON O R I C  
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SHARP M Z 700 

Maze-Minder er en sulten fyr. som 
må fly rundt j labyrinter og stadig 
spise paier. Han bHr jaget av mon
stre som stjeler paiene, og vil drepe 
ham. Overalt han går vil han legge 
et spor etter seg, som kan stoppe 
monstrene, men også hindre ham 
ill gå tilbake. Pass på sA han ikke 
kommer j en blindgate å sulter 
ihjel. Klarer du et nivå, blir det 
neste tøffere osv. 

Dette er et adventurespill. Du 
starter j et slott med 1 30 rom, 
og ditt oppdrag er å finne den for
svunnede skatten fra Borgan. Det 
er mange farer. og problem sA 
med dette spillet kan du være 
opptatt lenge. Derfor er det også 
mulig ill spare spillet til kassett 
sA du kan fortsette der du avbrøt . 

. • 
IMINNE 1 IKONT. I  T I 
IL.ENH.I K Iv.PRIS 1 165,. 1 
!PROD,JKuma J 
Dette adventurespillet ha< hele 
2 16 rom, j 7 nivAer. Din oppdrag 
er å bringe tilbake 3 skatter. Du 
vil angripes av gale monstre. Er du 
smart, og kjapp nok til A lure eller 
beseire dem? 
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!MINNE! !KONT.! T ! 
!L.ENH� K V.PRIS 270,' !PROO .!Sh"psoft ! 
Sjakkspill med 5 vanskelighets
grader. Spilles med vanlig alge
braisk notasjon fra tastaturet. 
E2-E4 vil flyne E bonden to 
skritt fram osv. Kan spille fra opp· 
stilte posisjoner. og tillater rokade. 
Programmet er i maskin kode og 
du kan velge om du vil spille hvit 
eller sort. Et av de bedre sjakk
spli! til din MZ 700. 

Sjakkspill passende for begynnere 
og moderate spillere. 14 nivAer 
fra I .sek. til 1 2  timer. Kan spille 
mot seg selv. Utskrift til printer. 
Spiller fra oppstilte posiSjoner. En· 
gelsk descriptiv notasjon. Kan ogsA 
brukes som spillebrett for 2 mot· 
standere, og computeren brukes 
bare til A varsle ulovlige trekk. Du 
kan velge hvit eller sort. 

. . 

Pakman burde være velkjent for 
alle. og likeså Millipede som er en 
Centipede variant. Her får du 
begge på samme kasett I Disse 
spill er obligatoriske i enhver sam· 
ling. 
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_r i '  • .  , 
! MINNE ! KONT,! T ! 
IL.ENH, K IV,PRISI ' 24, - I 
I PROO, Sha,psolt I 
Spill av den velkjente Frogger 
typen. Du skal styre en frosk 
over en motorvei, og elv ti l sitt 
trygge froskehjem på andre siden. 
En klassiker som bør finnes i alle 
samlinger. Maskinkode. 

Dette er et Skyt8Spili 
skjermer, og 5 dyktighetsnivAer. 
Styr ditt romskip gjennom land
skap fullt av farer. Star Avenger 
er et spill av typen "Scramble" 
og har topp grafikk og lyd. Et 
av de bedre spill til din MZ 700. 

Her er et flipperspill, hvor flere 
kan konkurrere mot hverandre. 
Begge flippere beveger seg uav
hengig, og mange andre detaljer 
som på et manuelt flipperspill. 
Maskinkode for hurtig respons. 
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Fly over en fremmed planet be
bodd av farlige fiender. De vil 
angripe deg ; 1 0  bølger. med en 
formasjon på 1 0  angripere i hver. 
Alle med forskjellig taktikk. Greier 
du li lande ditt romskip fAr du ett 
bonusskip. Spillet er i maskinkode. 

Du er kaptein på et romskip som 
angripes fra begge sider og ovenfra. 
Angriperene ovenfra må skytes 
ned før de når deg. Sideangrepene 
må pareres med varmeskjold, men 
de må nedkjøles noen sekunder 
etter de er brukt, så du må ha 
god beregning for li overleve. En 
avansert variant av Spaceinvaders. 

" 

IMINNEI IKONT .I T I 
I L .ENH.I K IV.PRlsl 145 · I 
IPROO. IKuma I 
6 spill til samme pris som ett I 
SUPE R F I A E :  Et skytespill  for 2 
personer. 
EVASION : Prøv å overleve angrep. 
Til lenger du klarer deg jo bedre 
score. GUN: Som besetning på ett 
luftvernskytts skal du skyte ned 
flest mulig fly. ZRIMM:  er et ad-
venturelspill. Pluss problemspil-
lene 3-D NOUGHTS, og TOWERS 
OF HANOI. 
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Tekstbehandling av meget høy 
kvalitet. P/Bitlige og rsske funk

sjoner. Har futle formaterings
muligheter. og alle andre finnesser 
som er nødvendig for et effektivt 
produkt. Denne vil uten tvil 
dekke de fleste behov. 

Forth er et av de aller rukene 
programerings språk. Du kan lage 
dine egne kommandoer. Derfor 
vokser Forth med brukeren. Dette 
gjør det ideelt for både nybegyn
nere, og mere erfarne. Med dette 
programmet kan du virkelig tA fart 
pA sakene. 

Pascal er et kraftig. og hurtig 
programmerings språk som brukes 
overalt. Det er pensu m i nesten all 
høyere E DB utdannelse. Denne 
compileren er lett A bruke. men er 
l ikevel et velprøvd proffverktøv . 
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Dette er en compiler som får dine 
Basic program til å kjøre 20 ganger 
raskere, hvis de er uten flyttall. 
Et annet program som gjør din 
Basic 3 ganger hurtigere følger 
også med, og kan være nyttig der 
det andre ikke passer. 

En meget rask database. som bare 
opptar 7 K i minnet, og derfor 
��o�a��n t�la ��f�tilj���it. �V:d �:.ksi�el�frh��or�s

k
e�n ��rt�a 

sØking på alle felt, og utskrift tR 
printer. Lett å bruke og en ny fil 
kan lages på under ett minutt. 
Kan også brukes til tekstlagring, 
da hver record nesten tar en hel 
skjerm tekst. Maskinkode. 
Anbefales. 

Et komplett og velprøvd verktøy 
for Z80 programmerere. Brukt på 
flere tusen computere. Full editor 
Read/Write/Vreify kasettfiler. Mer
ging. Decimal, hex og octal para
metere. Full debugging. Pluss 
massevis av andre finesser. Uunn· 
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Med dette program kan du redi
gere og komponere musikk. Note
ne vises pA skjermen, og høres 
samtidig. Det finnes en komman
doskjerm med 27 funksjoner. 
liker du A lage musikk, enkelt 
eller mer avansert er dette pro
grammet for deg. 

Utvidet Basic for enklere pro
grammering. Nye kommandoer er 
bl.a. Copy. Put, Tone, Guit. Beep. 
Doke, It then else, Deek, Labelx, 
GOIOX, Gosub x, While-Wend, og 
Repeat-Until. Utvidet Basic gir 
bedre strukturering, og enklere 
feilsøkning. 

linjer, og en record kan bestå av 
1-25 kort. Totalt kan 255 kort 
lagres pr. database. Du kan sortere 
på alle felt, og kalkulere. Ut
skrift til printer. Du kan lagre sA 
mange databaser du vil til kassett. 
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Med dette verktøyet kan du dis
assemble minnet, til assembler-
�:�k

E�����t;����e�1J��i� 
tape for bruk sammen med Zen 
Assembler, til printer eller kun pA 
skjermen. I nneholder en masse 
�å;n::;��?Si��rek��;�� ���'.O��: 
kalte monitor rutiner er også in
kludert som et suppleman� til 
standard monitoren i maskmen. 
Et kraftig verktøv som anbefales 
pA det meste. 

ANDRE PROGRAM : 

E L I M INATOR I l  

RAI D 

G R I D  BUGS 

LITTERATUR : 

P E E K I N G  AND POKEI NG  

Ml 700 

SH AR P Ml 700 EXPLAI N E D  

USE R NOTES 1 

USER NOTES 2 

STA RTING MACH I N E  CODE 

ON  SHARP Ml 700 

STARTING WITH THE Ml 700 
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JOGGING, 
John er ute og jogger hver dag for 
å komme i form til det store løpet. 
Han mA passe seg for flygende 
kråker, fallende epler og plutselige 
hull.  
SIDEWI N D E R ,  
Treff s A  mange fiendtlige f l y  som 
mulig med dine raketter. Farten 
og spenningen holder seg oppe he
Ie tiden i denne raske flykampen. 

Det berømte kortspillet som blir 
spilIt i alle kasinoer over hele ver
den. Sammenlikn dine spillekunn
skaper med datamaskinen og se 
om du kan siA huset. 
SLOT MACH I N E :  
Putt pengene i n n  - dra i spaken. 
Timing og instinkt er nøkkelen 
til seier og store gevinster. 

LAST DA y OF THE EARTH : 
Din oppgave er A ødelegge en gjemt 
nøytronbombe som truer med å 
ødelegge Jorden. Bruk din røntgen 
og G-stdUe med dyktighet. og du 
har en sjanse til A redde jorden. 
M I N I  STAR T R E K :  
Du befinner deg i det 2 1 .  århundre, 
og kl ingonene har invadert univer
set. Din oppgave er å overvinne 
inntrengerne og redde den al ierte 
styrken. 
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S P I L L  S O R D  M S  

E t  spennende spill hvor slangen 
(du) jager frosker, men du mA 
holde deg unna det elektriske 
gjerdet. 
BAR R I E R  ATTACK, 
Oasys hæren har invadert univer· 
set, og har gjemt seg bak usvnlige 
rombarrierer som d u  mA unngA. 
Finn inntrengerne og ødelegg dem 
med din dØdei; e strAle istol. 
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MORGENDAGENS 
COMPUTER !  

���t."tRRVIDFO 

MIKROPROSESSOR 

MINNE 

TASTATUR 

PROGRAMMERBARE 

TASTER 

SKJERM 

LYD 
SPAAK 

LAGRINGSENHETER 

OVERFORINGS· 

HASTIGHETER 

PROGRAMVARE 

SVI·328 
ZSU 3.58 MHz 

80KbRAM 
32KbROM 
ulbyggb., lil256Kb 

egtnt.r 
QWERTY -type 
SkrivemlSkinl.sler 
t nummerisk-og kllkul.lordel 
Full norsk stlndlrd 
(Kr.1 S0,-litttggsprlsj 

1 0 t  .. I" 
Ved hJelp 1'1 .g.1 kommendo·ord 

24 r.d.rm.d 401.gn 
(TV- monitor) 
kln ulbyggeslil80t.gn 
(O.II-skjerm) 
H.ygr.fikkmtd'6 1.rg,r 
1 .II.nld'r 
32sprltu 

3 11.mmtr t .l.ykln.1 
Bokt'Ylr 

SVI MIcrOloltM80 aule 
220ru.rv,rl,ord 
Pue.1 MT + -Turbo PIIClI 
UCSD P'lc.l- Cobol - Fortr.n 
Dlv .... ,mbl,rt - C  -Ad. 

Sp.clr.vid.o k .... tt.plll'r 
2 k1n,l,r 
K.ntilkoblesoppfil2 
dllkttllt.sjoner666Kb 
' O MB h.rddi.k 

Klisell ll100b.ud 
Dlsk.U250000bils/sek. 

Br.ulv.lgispiliog 
.ndr.progr.m 

V.lgfri Bllie eller lull CPIM 2.2 
K.nvi. egen.d.plerbruke 
programv.re lil Col.covision. 

PRI$GRUNNMA$KIN Kr. 3600,-

uloyggbarrll1024Kb 

90taslef 

MSXtllleggs·8aslc 
222reserverte ord 

SlandardmuSlkk. 
kaSSellSp1l1er 

I dlslcellslas/On320Kb 

Kr. 3600,-

Importor: Computer Startdard AlS. Nils Hansensvei 2 .  

0667 OSLO 6 .  Tlf. 02 6' 9770 . 
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SPILL SPECTRAV I D E O  

D u  e r  eventyreren Tame, med et 
skatte kart over en gammel by 
Tetra, som eksisterte for flere 
tusen Ar siden. Prøv å samle flest 
mulig skatter. og pass deg for de 
grusomme monstrene som vokter 
dem. Det er 3 forskjellige skjermer. 
og 6 nivåer. 
Kan spilles av 2 personer med 
samme eller hver sin joystick. 

O'Mecs jobb er A tA størst mulig 
avling, mens insekter og fugler 
gjør alt de kan for A Ødelegge for 
ham. O'Mac har bare et begrensat 
lager med superinsektsmiddel å 
sIO$S med. Det er 3 skjermer. 
greier di disse fAr du et ekstra liv. 
3 nivåer,og mulighet for to spillere. 
Pausetast. 

Skytespil! med 3 skjermer. PA 1 
skjerm rnA du senke 10 8v fiendens 
hydrofoiler for A passere. PA 2 
skjerm er det slutt pA ammuni· 
sjonen. Du mA stjele fiendens 
hemmelige radarer. og unngå sjø
flyene som dropper bomber. og 
torpedoer. 3 skjerm har fjernstyrte 
roboter og torpedoer som du mA 
unngA til tiden er ute. Det er 6 
nivAer og mulighet til 2 spillere. 
Pausetast. 
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SPILL SPECTRAV I D E O  

D u  er e n  hare. som prØver A hjelpe 
en skilpadde igjennom en labyrint. 
Du jages av ,langer, og moskiti
mygg. For A stoppe slangene rnA 
du grave groper, eller spise gule
røtter som fgrandrer deg d du 
kan spise dem. Skilpadda spiser 
jordebær • og moskitoegg. Spiser 
den 10 jordebær Ur du bonus. 
Spiser den et egg, gAr den fortere. 
Det er 5 forskjellige nivåer. 

Dette er et skytespill med 4 skjer
mer. Du er roboten Sasa og be
væpnet med en kanon, og et be
grenset antall skudd. NAr dine tar 
slutt, må det lades opp fra arse
nalene, sA du alltid har nok energi 
til alle utfordringer du møter. 6 
forskjellige nivåer. 1 .  el. 2 spillere 
med samme eller hver sin joystick. 
Pausetast for avbrudd i spillet. 

instruksjoner i programmet. 
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SPILL SPE CTRAV I D E O  

Du e r  e n  N inja-kriger som skal 
hente 8 diamanter fra et under
jordisk slott. For å få tak i dia
mantene må d u  drepe deres 
voktere, og trosse mange farer før 
du er trygt tilbake. Det er 4 livs
farlige skjermer å beseier. Ninja 
kan spilles av 1 eller 2 spillere, 
med 1 eller hver sin joystick. Det 
er også en pausetast som stanser 
spillet hvis f,eks. telefonen ringer. 
3 nivAer: Practice/Normal/Arcade. 

Har du lyst å prøve heste lØp? Her 
har du sjansen. Forsøk Spectra 
Derbyl Full  instruksjon i pro· 
grammet. Lykke til! 

ten Juno. Drivstoffet er begren
set, og besetningens liv er i dine 
hender. 

1 03 



S P I L L  SPECTRAV I D E O  

Nedtellingen. e r  begynt. Kung F u  
Mesteren m å  slå. å sparke seg 
fram for å uskadeliggjøre alle 
hindringer, og finne den brukne 
nøkkelen. Men det haster for 
tiden er viktig. Flere nivåer, og 
pausetast. 

1 04 
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1 05 

SPECTRAV I D E O  

Hele beygningen er i flammer. Den 
tapre brannmamen Frantic Freddy 
skal slukke brannen. Han m� ogs� 
redde kattene i vinduene, eller ta 
imot dem hvis de hopper ut. Det 
er graderte æresutmerkelser etter 
hvor flink du er. Greier di den 
høyeste? Det er mulig å spille 2 
mann. 8 nivåer, og pausetast. 

Her må du forsvare vårt solsystem 
mot en ny trusel fra verdensrom
met. De fryktelige Morpuls fra 
planeten Tzoris. De angriper i 
bølger med de tøffeste til slutt, 
som stadig forandrer angreps
mønster og er nesten umulige å 
stoppe. Det er 10 forskjellige 
spillemønster og hele 9 nivåer. 
Pausetast. 

Dette flipper5pillet har flyttbare 
flippers! Dette gir en ny dimen
sjon til spillet. Du starter med 5 .  
baller som vanlig, men d u  kan HI 
ekstraballer hvis du er heldig. 



S P i l l  SPECTRAV I D E O  

Dette e r  e t  avansert spill a v  Space 
I nvader type, med fin grafikk og 
utvidede meligheter. Kan ogsA 
spilles av to pA totalt 8 forskjellige 
nivåer. Pausetast. Du skal forsvare 
planeten Spectra mot inntrenge
rene fra DC4 den største planeten 
i super Galaxen. 

Dette er et ideelt spill for 2. Tank 
krig i en labyrint. Her gjelder det 
bare A ta motstanderen før han 
tar deg. Det finnes ingen 2. premie. 
Skyt istykker motpartens tanks, 
eller hans base, og seieren er din. 
Det er 8 forskjellige nivAer, fin 
grafikk. og store variasjons mulig
heter. Pausetast. 

Manøvrer boaslangene rundt i 
labyrinten. og spis mat. Pass pA 
når slangen vokser. sA den ikke 
spiser seg selv. Det er 5 forskjellige 
skjermer. 
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S P I L L  SPECTRAV I D E O  

Dette e r  e n  oppfølger t i l  biorytme 
programmet. Det bruker biorytme 
teorien, for å regne ut hvordan 
andre menneskers rytme passer 
med din egen. Enten det gjelder 
det motsatte kjønn, venner eller 
sjefen, er dette moro li prøve. 
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M ATNYTTIG SPE CTRAV I D E O  

Dette programmet lærer 
skrive etter touch metoden og ha 
det gøy samtidig. Enten du er er
faren eller skriver med to fingre. 
vil du forbedre din fart og nøy
aktighet nAr du spiller mot dette 
programmet. 

Dette er ogsA et program som for
bedrer din fart og nøyaktighet på 
taiitaturet, mens du bare trenger A 
spi Ile og kose deg. Du kan ogsA 
lage dine egne leksjoner for senere 
bruk. 

. . 
T 

1 1 6,' 

Denne editoren brukes til å for
andre tegnsettet til f.eks. andre 
skriftyper o.l .  Du kan også lage 
dine egne grafiske tegn. Et nyttig 
verktøy for alle som program· 
merer. enten de vil forandre på 
tidl igere program eller lage nye. 
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M ATNYTTIG SPECTRAV I D E O  

Med dette verktøyet kan d u  lett 
lage musikk. Det er i k ke nødvendig 
med programmering eller musikk 
erfaring. Du lan spille gamle 
melodier som Slue Danube, Tur
key in the Straw etc. eller dine 
egne favoritter. 
Programmet er meget bruken/enn
li9 og derfor ideelt også for barn 
som vil lære musikk. 

En liten database som gjør det 
enkelt li lagre adresser o. l .  Den 
kan også sortere, og lage utskrift 
til printer. Praktisk til etiketter. 
En elektronisk adressebok gjør 
det lett li forandre og sortere data 
uten kluss. 

Dette programmet virker som en 
dagbok med kalender. Det gjør 
det lett å huske viktige datoer. og 
begivenheter. Kalenderen virker 
fra år 1 til 9999 og du kan lett 
hente fram hvilken som helst dag 
eller mAnedsoversikt i dette tids
rummet. Det er også utskrift til 
printer hvis du tre(\ger det. 

109 



M ATNYTTIG SPECTRAV I D E O  

Dette e r  et data base program. 
Full sortering p� nr. og ord. Ut
skrift til printer. Lag din egen 
skreddersydde data base for bøker, 
plater O. l .  som lett kan forandres, 
sorteres og skrives ut når du ønsker 
det. 

. . .  
T/J 

1 1 6,' 

Dette er ett finansielt regnepro
gram, som kan hjelpe deg å styre 
din økonomi. Regner ut skatt av
drag, renter o. l .  og har samme 
funksjoner som langt dyrere spe
sial kalkulatorer. Man trenger ellers 
ingen kalkulator for å begripe at 
dette kan være et lønnsomt kjØp. 

ANDRE PROGRAM: 

HUMPREY 

CRAZY GOLF 

PUNCHY 

3·DIM.  T I C·TAC·TOE 

LITTERATUR: 

1 48,-

1 48,-

1 48,-

98,-

BASIC PA SPECTRAV I D EO 

G R A F I K ,  LJUD, SPR ITES 

1 65,-

pA SPECTRAV I D EO 

SPECTRAV I D E O  COMPUTI N G  

1 1 0 

1 65,-

1 1 8,-



Verdens mest populære 
datamaskin + 
et større og 

bedre tastatur 
'IX Spectrum +  

ZX Spectrum + ,  den nyeste datamaskinen fra 
Sinelair har alle de vel utprøvede egenskaper fra 
verdens mest populære datamaskin. 

ZX Spectrum + 
- har forbedrede funksjonstaster 
- har over 6000 programmer t i lgjengelig 
- har 41 ,5K disponibel hukommelse 
- leveres med norsk brukerhåndbok 
- leveres med norsk instruksjonskassett 
- har farger, lyd og høyoppløselig grafikk 
- bruker Sinelair  Basie som språk 
- leveres med 6 programmer til en verdi av 600 kr. 
ZX Spectrum + er læremaskinen for en rimelig 
datastart. 

Eneimportør: VIKING DATA AlS, P.b. 44, Holmlia -
12010SLO 12 
Tlf. (02) 61 22 90. 
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SPILL S PECTR U M  

Luftkamper der bare de beste 
flygere overlever! 
Hver av de 30 forskjellige opp
dragene krever hele din konsentra· 
sjonsevne. Du skal takle fiendlige 
fly som kommer mot deg med 
maskingeværer som ikke stopper å 
skyte før du skyter flyet ned. Du 
skal fly lavt å bombe mAI pA 
marken, og fremdeles har du fly
turen hjem å tenke på. Et spen
nende spill med bra 3D grafikk. 

Du er den siste i startrekken, men 
du har den beste motorsykkelen. 
Du skal prØve å komme først til  
møl. og passere flest mulig av de 
40 deltagerne som kjører foran 
deg. Du har mul igheten til å velge 
mellom 10 baner. Du kan også 
velge hvor mange runder løpet skal 
kjøres. E t  spennende og raskt spill. 

Daley T 

Daley Thomson's tikamp simule· 
rer en rekke nervepirrende begi
venheter fra de olympiske leker. 
Den fargesprakende grafikken og 
den gl imrende animasjonen gjør 
dette til  et godt spill. Du vil få 
mange spennende øyebl ikk, og du 
vil få vanskeligheter med å rive 
deg løs fra dette spillet. 
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SPILL SPECTR U M  

Din oppgave er � komme deg 
gjennom de fire forsvarsringene, 
og sprenge den ulovlige neutron
bomben. Detteer nesten en umulig 
oppgave. Fiendens raketter og ra· 
darbaser vet hele tiden hvor du 
befinner deg. Landskapet er vari· 
erende. og det kryr av fiender. Du 
kan ogs� lage ditt eget landskap. 
Det betyr at penetrator besdir av 
uendelig mange spill. 

Du ser verden gjennom habitten 
Bi lbos øyne. En dag kommer 
dvergen Thorin og trollmannen 
Gandalf p� besøk til hans hule. 
De ansetter han som innbrudds
tyv for å HI tak i skatten som 
dragen Smaug vikter oppe i fjel
lene. Skatten må også fraktes til
bake til  Bilbos hule. Dette er et 
eventyrspill med mange bilder. 
Spillet har et uvanlig stort ord
fcrrAd. 

Etter at JETMANSs dårlige sam
mensatte fler-trinns rakett opp
løste seg i warp-fart i verdensrom
met, greide han A nødlande pA en 
merkelig uoppdaget klode. Den 
var bosatt med hundrevis av 
rastløse fremmede som hadde til 
hensikt A t i l l intetgjøre jorden. 
JETMAN sA det som sin hensikt A 
redde jorden uten A fA noen hjelp 
utenfra. Han mAtte ødelegge alle 
installasjonene selv. 
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S P I L L  SPECTRU M 

Charlie Mesterkokk oppbevarer 
indegriensene i matskapet. Han 
slipper dem kun ut nAr han skal 
lage mat. De blir veldig irritert 
over dette. SA fort de fAr en sjanse 
hopper de ut av skapet og drar ut 
alt de kan finne av rusk og rask. 
Charlie mA kaste melbomber pA 
indegriensene for A tA dem i bol· 
len. Monstrene kaster søppel over· 
alt, og det mA ikke havne i deigen. 

Du har kommandoen over stjerne
skipet ARCAOIA. Det er utstyrt 
med den siste teknologi, og en 
dobbel plasma kanon. Artarian 
emperiet er i ferd med å ta kon
troll over hele galaksen. Den 
eneste som kan stoppe dem er du 
og ditt stjerneskip ARCADIA. 

Babyen gråter fordi mamma og 
pappa har latt lyset stA på. Alle 
lekene p.1i barneværelset er glade 
fordi de nå kan leke. Teddy er 
oppskaket nllr babyen gr;�her og 
vil trøste henne. Han samler 
klosser så han kan bygge en trapp 
og klatre ut av lekekassen. De 
andre lekene blir sinte og vil 
stoppe Teddy. Hvis Teddy flir 
trøstet babyen blir lyset slokket. 
og lekene kan ikke leke. 
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D u  befinner deg i Aret 3472. Det 
som er igjen av jorden er sand og 
stener. livet tilegner seg fort, og 
en ny tid har kommet, en tid 
dominert av biler og trofeer. 
Bensin er nå mere verdt enn gull.  
Det er åtte pokaler som er gjemt 
rundt i landet. Finn disse, men 
pass deg for den røde racerbilen. 

Du rnA redde jenta fra klørne td 
Kong. LØp langs bjelkene og 
klatr opp stigene for å 13 tak i 
henne. Kong har sett deg og hiver 
alt han rekker for å stoppe deg. 
Det Kong kaster må du enten 
hoppe over eller slå i stykker med 
hammer. Når du har kommet til 
toppen fortsetter spil let pA et van
skeligere nivå. Det er bare på det 
siste nivået du kan bekjempe 
Kong og få ham til ;11 falle ned. 

Robbie Robot har en plante som 
han prØver å få til å gro. 
Plutselig blir hagen invadert av de 
mest ondskapsfulle og ødeleggen
de insekter du kan tenke deg. 
Robbie er heldigvis forberedt pA 

dette, og er utstyrt med det seneste 
innen insektsdrepende midler. 
Klarer han å hindre de vemmelige 
insektene fra å ødelegge og drepe 
planten sin? 
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S P I L L  SPECTR U M  

uskadd og utstyrt med foton 
kanoner og jetmotorer kjører du 
over det tøffe terrenget. De frem
mede flyr over mAneoverflaten for 
å finne deg. Aksellerer • brems. 
spreng bort stener, skyt ned de 
fremmede som er over deg. 

Du har blitt valgt av MCP til å 
konkurrere med d i n  lyssykkel på 
rutenettet. Kan du overleve? 
Du kan velge pm du vil spille med 
datamaskinen eller en menneske
lig motstander. 

Du f�r oppleve marerittet med å 
bil jaget av tre forskjellige mon· 
stre. Du har bare en nøytronham
mer som du kan grave hull med. 
Du skal prove å få monstrene å 
falle ned i disse. Oksygenet be
gynner å ta slutt, og monstrene 
kommer mot deg. 
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SettsIOBk}e1l1oe 
skJenner. Bevegelig 
3-0 landskap med 
lIygende tallerke
ner som angriper til 
stadighet. THE 
FIGHTEASog 
andre er ute ettet å 
tilinlelgjøre ditt 
romskip. He·res 
gralikk og lyd er 
kompatibel med 
CURRAH 
SPEECH. 

Folket på planelen NEO· 
Cl YPS er blitt Okkupert av 
.Ihe bad guys. Du er -Ihe 
good guy_ og skal fflgJ01e be· 

folkningen.lnnlrengerne har 
bygd el bra !o/sva/snett med radarer, tårn 
og luftvern. Din oppgave er å tilinletQJ0re all dette 
Gralikken er super! 

I KolltUt l\ItI1IIeSte compuWforbandler 
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SPILL SPECTR U M  

Din oppgave er A nA toppen av 
slottet, og drepe grev Kreepie. 
For å gjøre dette mA du finne vei
en gjennom de 500 rommene. 
Hvert nivA har sin egen karakteri
stikk. Et spennende eventyr med 
3D grafikk. Er du klar til A gA 
inn i det grusomme slottet og bli 
en av de levende døde. 

Din oppgave som kommandør på 
rakettbatteriet er A unngå tillin
tetgjøreise av byene. Du kan 
unngå "dommedag" ved å bom
bardere de angripende atombom· 
bene. Den ladede spionsatelitten 
mA også bli stoppet. Farten vil  
øke, og din konsentrasjon vil 
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S P I L L  SPECTR U M  

Tennene blir stadig angrepet av 
bakterier. Et nyH stoff, DKX 1 1  
har blitt satt til tannkremen for � 
øke tevetiden!med opp til 90 %. 
Du har en tube tannkrem med 
DKX 1 1 .  og tre tannbørster. 
K larer du å redde tennene dine fra 
A bli ødelagt av bakterier? 

Jumping Jack kan et dikt, en li
merick på fire vers. Han vil ikke 
fortelle det. hvis du ikke hjelper 
ham til toppen av skjermen. Han 
forteller to l injer hver gang han 
nAr toppen. Han må igjennom 
åtte lag som kun har to bevege
lige hull. Jack må hoppe gjen
nom hullene. Etter første skjerm 
vil andre ting dukke opp. La for 
all del ikke Jack kollidere med 
noe av dette. 

Du er Dan som kun er bevepnet 
med sin trofaste spade. Han skal 
unngA A bli spist opp av monstre· 
ne. Etterhvert som spillet går 
framover blir monstrene smartere 
og mer sultne, og du må konsen
trere deg hardere. Husk å fyll igjen 
hullene for å begrave dem. PrØv 
å ta det rolig, og fl for all del 
ikke panikk. 
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SPILL SPECTR U M  

Du kontrollerer den rosa karakte
ren med halen med det formålet li 
finne den lilla pumaen. Unngå 
politibilene, og gå inn i bygnin
ger. Der må du passe deg for 
Gend'armiere (forkledd som kokk) 
og selvfølgelig Cledeau selg. Plukk 
opp ting etterhvert som du finner 
dem. Vi overlater t i l  deg å finne 
ut hva de gjør for noe. 

konstant angrep av fryktløse rom· 
hauker. Til og med din kraftige 
laser kanon kan ikke ødelegge dem 
med et skudd. De flyr over deg og 
sl ipper ned egg som klekkes ved 
kontakt med overflaten og nær· 
mer seg for li t i l l intetgjøre deg. 
H umanoidene kan bare reddes 
hvis hauken skytes ned. 

Hvem kunne tenke seg at et tun 
på en bondegård kunne væ.-e så 
stressende? Du må samle alle eg
gene før slemmingene kommer seg 
ut og spiser opp ah kornet ditt. 
Pass deg for den gale anda! Hvis 
den kommer ut av buret får du 
store vanskeligheter. Spil let er 
kompatibel med en Fuller Speech
box, og har et ordforråd på over 
20 ord. 
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Jet et I y a r  att e n  innvIel
sesfest for sitt nye hus med mange 
hundre av vennene sine. Maria, 
husholdersken lar ham ikke gå å 
legge seg før han har hentet alle 
glassene, og ryddet opp i huset. 
Willy har hatt mye å gjøre, og har 
ikke fått sett seg om i det nye 
huset. Det foregår merkelige ting. 
Lurer på hva professoren gjorde i 
laboratoriet sitt den natten han 
forsvant? Du kan kun tape en 
tin ! Nattes vnen. 

Du er supermusen BONGO som 
vil gifte seg med den vakre prin
sessen. Kongen har blitt frastjålet 
en verdifull diamant, og han har 
sagt at den som finner diamanten 
skal få gifte seg med prinsessen. 
Diamanten har tyvene gjemt dypt 
nede i en hule, og de passer godt 
på den. Sammen med tyvene er 
det også noen intelligente monstre 
som hele tiden vet hvor du er. 

Du er ute og patruljerer med din 
A.T.M.B og blir plutselig angrepet 
av kampfly som opererer fra et 
stjerneskip. Du m.1l manøvrere din 
A.T.M.B over stener og kratere og 
ødelegge de fremmede angriperne. 
Landskapet forandrer seg stadig, 
og du vet ikke hva som dukker 
opp i neste øyeblikk. 

1 2 1  



SPILL 

$On"WARl .... ECTS 

S PECTR U M  

Dette er et spill med skikkelig 
3D-grafikk. Du kommer til en by 
hvor det kryr av kjempestore 
maur. Inne i byen er det en gutt 
eller jente som mA reddes. Dette 
er et virkeli'lt nifst spill med rea· 
����.k b;fi�il ' rO

a
rSfSø�� �� ��� 

tiden. Finn den du s�al redde og 
kom deg ut av byen fortest mulig 
�� k��r

a
e
s�: ����r

d
p� ������:: 

og du tåler en del bitt, men det 
varer ikke lenge. 

: Il.l'll:_ 
IMINNEI 1 6K IKeNT. 1 J/T I 
Il.E NH.1 K IV.PRISI , 25.· I 
IpRee. I COS I 
Formålet er å lede Cedric til 
bomben før tiden går ut. Klarer 
han A rekke fram til alle seks 
bombene før telleren når null? 
Vil han tråkke på dødningeskal. 
lene eller vil støvlene som flytter 
seg raskt rundt pA skjermen tråk
ke ham flat? Det er helt opp til 
deg hvordan det går med Cedric. 

Det er ingen dans pA roser for 
marihønen Bertha. Det er et 
hardt liv 5 bli jaget av ville insek
ter som kun lever for 5 tilintetgjø
re. Det er din oppgave å lede 
Bertha trygt rundt p5 skjermen. 
Du kan dytte veggene p5 insekte
ne for � ødelegge dem. eller du 
kan ringe i en bjelle slik at de blir 
gele. og kan ødelegges . 
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Du er den eneste overlevende fra 
en stor og kraftig invasjonsstyrke. 
Dine kamerater har blitt satt j 
fangeskap langt inne pA fiendens 
område, og rett ved siden av en 
ustabil kjernereaktor. Du mA red
de dem med et jetkopter. Forsva
ret er sterk, og du rnA manøvrere 
gjennom elektroniske stormer, 
raketter og unnvike jetfly. Overle
ver du dette rnA du ødelegge 
kjernereaktoren. 

Unngå å bli ødelagt av Trackers, 
Antimines. Swirs og Snarks. Vinn 
poeng, bonus og ekstre liv ved li 
fordampe dem med laserkanonen 
og Star Smaskers. Uheldigvis har 
du bare to Star Smashers. dl bruk 
dem fornuftig for li oppnå maksi
mal poengsum. 

det koblet til en ZX Skriver vil 
du få utskrift av trekkene og en 
kopi av skjermen når spillet er 
slutt. 
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Tyrkeren var en mystisk karakter 
i det 1 8. århundre som reiste 
gjennom hele Europa for � de
monstrere sin sjakkspillende auto
mat. Automaten vant alltid! Tyrk
eren forsvart sporløst. Dette spil
let er mikroelektronikkens svar på 
hans gåtefulle maskin. Det er 6 
nivåer. "BLITZ" sjakk. "HJE LP" 
mul ighet. Utskrift pill printer. 
Absolutt det beste sjakkspill t i l  
Spectrum. 

Ta over kontrollen på et lett fly 
og prøv deg på l itt nattflyging. 
Ta av og få flyet opp i luhen. 
Sving til høyre og venstre. Naviger 
kun etter instrumenter og juster 
flaps, hjul, nese og fart. Du vil se 
lysene pA landingsbanen når du 
nærmer deg. PrØv å land. Flyet 
har alle instrumenter du trenger 
for en perfekt flytur . 

• 
IMINNEI 48K IKONT. I J/T I 
IL.ENH·I K IV.PRIS 1 ' 44 .. I 
IPROD. I Quicksilva I 
Du skal bygge en snømann.  I 
første del skal du bygge selve snØ
mannen. Andre del av spillet be
står av å sette på nese, øyne, 
munn, skjerf og hatt. I tredje del 
skal snømannen ha sl ips, briller, 
bukse, lommelykt, skateboard og 
ballonger. I fjerde del må du fin
ne isblokker slik at ikke snØman
nen smelter. Kommer du gjen
nom denne kommer du til neste 
skjerm. 

1 24 



S P I L L  SPECTRUM 

T 

Du er en utforsker som har i 
oppgave A utforske den glemte 
byen Atlantis og samle opp 
skatter og ta dem med opp t i l  
overflatefartøyet. Klarer du A 
oppdage byens hemmeligheter og 
stikke av med dens skatter? 

T 
138 -

Denne øye er hjem for den mys
tiske Xaro stammen. Urørt av sivil
isasjonen. legenden forteller at pA 
denne øya vokter de ville innfødte 
de enorme skattene til deres første 
høvding - Xaro selv. Det er din 
oppgave A finne d isse skattene. 
En skatt kommer ikke til nytte 
hvis en ikke kommer levende til· 
bake med den. Dette er et grafisk 
eventyrspi l l  med mange bilder. 

, . 
J/T 
1 45,-

Du befinner deg i et gammelt fly 
over en vulkansk jungel i en uut· 
forsket del av Syd-Amerika. Flyet 
krasjer, og nAr du kommer til deg 
selv er d u  pA et platA. I det solen 
gAr opp ser du noen vesener 
gruppere seg i horisonten. Etter 
hvert som de kommer nærmere 
ser du at det er forhistoriske 
monstre. Du finner tre gamle ka· 
noner, og du mA drepe alle mon· 
strene f.r kvelden. 
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Du forsvarer d e  seks basene pA 
bunnen av skjermen, mot raket
tene som kommer nedover. Sett 
siktet på enden av raketten og 
fyr av. Raketten vil da stoppe. 
Rakettene kommer i forskjellig 
hastighet. Spil let har fullt ut
nyttet tydmulighetene i spectrum 
og hi-res grafikk. 

farlig fordi det er mange farer 
som sprekker og ras. Først fAr 
du !. 1 000 for å finansiere din 

Vil du klare å nå 

Du er en offiser i den engelske 
marinen i det 1 7,-århundre. og du 
befinner deg i middelhavet. For
mAiet med spillet er A kjempe mot 
andre skip for A vinne utmerkelser 
av makthaverne. Du rnA hele tiden 
passe pA at du har nok mat, vann 
og ammunisjon, og at du har nok 
bemanning. Hvis ikke kan det 
hende du mA overgi deg, eller et 
sultent mannskap lager vanskelig
heter. 
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Miner Willy kommer på e n  slump 
over noen gamle gruver. Det viser 
seg at gruvene tilhørte en fortapt 
sivilisasjon. De brukte automater 
for li grave dypt ned i jordens 
kjerne for li fA tak i dimaterialer 
til sin avanserte industri. Robote
ne arbeider fortsatt, og Willy 
skjønner at store skatter er gjemt 
i underjordiske lagre. Kan du 
lede Willy gjennom gangene og 
fram til lageret? 

En virkelig imponerende versjon 
av spillet biljard. Det brukes fullt 
ut lyd og fargegrafikk på din 
spectrum for 11 bringe deg sA ner
me virkeligheten som mulig. Bruk 
din dyktighet og ditt omdømme 
og spill som en proff. 

FormAlet med dette spillet er 11 
skyte i stykker tanksene som 
kjører over broen. Du har en anti· 
tank kanon. Broen er bred. sA det 
er viktig at du har målt riktig av
stand. Tanksene vil skyte ti lbake, 
sA det er viktig at du treffer først. 
Spillet har 3D-grafikk. 
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Du mA først redde Percy Pingvin 
fra klørne til Growler Isbjørn. 
Percy følger etter Eddie rundt 
på skjermen. Etterpå rnA Percy 
forsvare seg mot de dødelige snø· 
toppene ved å dytte isblokker. 
Hver gang han tror seieren er sik· 
ret, blir loppene vanskeligere å ta. 

blitt fanget i spøkelses
slottet. Her vil du ikke være, men 
for A komme ut rnA du finne den 
gyllene nøkkelen. Eneste utg'ang 
er gjennom hoveddøren. Det er 
fem etasjer i slottet som alle inne
holder mange rom. Du kan finne 
mat, møbler, gjenstander og spøk
elser og monstre i rommene. Spis 
mat, plukk med deg det d u  kan, 
men pass deg for spøkelser. 
monstre og feller. 

Dette er et unikt program fordi 
det er bygd opp av to bilder. Et 
rødt og et grønt. NAr du sA ser pA 
disse to bildene gjennom bril lene 
som følger med vil bildet virke 
tredimensjonalt. Du vil se at 
figurene befinner seg på forskjel
lige høyder. 
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T 
1 25 .. 

Dette er et fl ipperspill med en su
veren fargegrafikk og lyd. Spillet 
gir en følelse av at du virkelig 
spiller flipperspi l l .  Spillet har 
virkel ige utskytning, fl ipper, bum
per, high-score, bonus score og 
ekstra ball. 

Pogo har landet p� planeten Steps 
og holder seg levende ved å male 
alle de nivåene han kan. Uheldig
vis bl ir. han hele tiden jaget av 
sine fiender. Glasskulen vil prØve 
pA A knuse Pogo og skorpionen "il 
stikke ham hvis han kommer for 
nær. Den verste fienden er Hiss 

intelligent og dødelig 

Pirater fra Aalari imperiet har tatt 
over en av jordens avsidesliggende 
romstasjoner. Det eneste romski
pet i omrAdet er det gamle rom
skipet Cosmic Cruiser, og du er 
kapteinen. Din oppgave er å redde 
besetningen som har blitt tatt. 
Først rnA du skyte hul l  i det fiendt
lige romskipet. Kom deg gjennom 
uten A selv bli tatt. I vektløs til
stand m� du kjempe for livet. 
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Quasimodo kommer hoppende 
langs festningen da han ser den 
vakre jomfruen, Esmeralda, som 
har blitt tatt til fange. Han be
stemmer seg for li redde henne. og 
må slenge seg i tau over dype 
kløfter. Den ene skjermen er van· 
skel igere enn den andre. 

under oppsikt for uker. Du stu
derer kartet over kampområdet og 
bestemmer hvordan strategien 
skal være. Det oppstår problemer, 
og du er ikke lenger sikker pA hva 
du skal gjøre. Et spill som får deg 
til li føle hvordan det er li være 

Spil let går ut pA li utforske flest 
mulig rom i pyramiden. Etter
hvert som Fred kommer lenger 
inn i pyramiden blir monstrene 
flere. Det finnes mange typer 
monstre i pyramiden, og du vet 
ikke hva du støter pA. Skattene 
plukker han opp på veien. Pisto
len har kun seks skudd. 
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Spillet har fire fartsfylte nivAer. 
Din oppgave er A Ødelegge kraft
kilden til planeten Xeno Il. Den 
et veldig godt bevoktet. Du mA 
først lande skipet ditt veldig for
siktig. Etterpå mA d u  kjempe mot 
en legion av roboter. Overlever du 
dette mA du kjempe mot bomere 
i space-invader formasjon. Kraft
kilden er blokkert av et kraftfelt, 
og du mA bekjempe selvmords
flygere. 

Byene er under et konstant og 
morderisk angrep av fremmede. 
Rakettene deres er nøyaktig inn
stilt for A ødelegge byene. Fien
den har overlegen styrke. Du har 
tre anti-rakett oPPskytningssiloer 
med dødelige XENON raketter. 
Det er et begrenset antall av disse 
rakettene. Den ene bølgen av an
gripere blir fulgt av den andre. og 
angrepene blir stadig hardere. 

Et totalt orginalt spill som inne
holder Zippy, gress, elver, plom
mer og spiker. Det er syv nivAer 
A undersøke. Framgang blir mAlt 
i prosent. High score indikator. 
Brukerdefinert kontroll. I nstruk
sjoner pA skjermen. 
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D u  kjører en 
racerbil runt i en labyrint som er 
32 ganger stArrs enn tv-skjermen. 
formålet er å kjøre ned alle de 
svarte flaggene og plukke opp 
poeng. Det er forskjellige hind· 
ringer j veien som olje. is. steiner, 
røde flagg og biler. Kontakt med 
noe av dette betyr en øyeblikkelig 
død. Pass også pA A fylle bensin 
av og ti l .  

Dypt inne j verdensrommet holder 
en fremmed plante til. Den gjen
nomgår en formeringsprosess. Din 
oppgave er A finne og ødelegge 
planten før den blir moden for 
full angrepsstyrke. Dette er det 
beste 3D space-spillet 
laget for 1 6K Spectrum. 

Mr. Wimpys formAl er å lage de 
beste hamburgerne j by'n, og du 
må føre ham rundt pA skjermen 
for å oppnå dette. Først mA han 
samle alle indegriensene og unn· 
gå de gale mannhollene og ham· 
burgertyven Waldo. NA kan Wimpy 
burgeren lages. men pass opp for 
kjøkkenopprørerne. Du kan stop
pe disse ved A pepre dem med 
pepperbørsen din .  
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D u  gAr inn i den gl insende Ground 
Skimmer og vet at et nytt oppdrag 
er i ferd med A begynne. Du har 
den raskeste og dødeligste maski
nen som noen gang er funnet opp. 
Ditt oppdrag gAr ut pA A redde de 
tusener av gisler som vil dØ hvis 
fienden fAr gjøre som de viL 
Gislene befinner seg blandt fiendt
lige fly. tanks og ubåter. Dette er 
nok det siste oppdraget "du får. 

Du er den eneste overlevende 
etter et angrep. Kontrollkretsene 
på roboten er ødelagt. og motor
ene kan ikke slåes av. Du skal 
prØve å overleve så mange sektor
er som mulig. Du må styre robo
ten gjennom kraftcellene og så 
gjennom teleporteren for å kom
me til neste sektor. 

Du mA lede Chico gjennom et 
regn av hammere for A samle 
pengesekker. Hold øye med 
smertemåleren, og ta en aspirin 
hvis smerten blir for stor. Pro
grammet kan brukes sammen med 
en William Stuart Systems Speech 
Sox. 
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blitt etterlatt pA jorden. For ;li 
komme hjem rnA han lage en 
sender. Jorda består a'v 1 6  forskjel
lige skjermer. Det er kun 2 av 
disse skjermene som er sikre. PA 
de 14 andre vil du bli jaget. 

Det er om for dykkeren 11 samle 
flest skatter. Disse ligger gjemt 
inn i muslingene og kan bare tas 
nAr disse har åpnet seg. NAr dyk
keren kommer dypere ned blir 
perlene større. Det finnes også 
huler som inneholder store skat
ter og oksygenftasker. 

Din plan er som følgende. 
Skyt romfergen suksessfullt ut i 
bane over jorden. Finn den Øde
lagte satelitten og putt dim ned i 
lasterommet ved hjelp av den 
fjernstYrte armen. Når du har 
gjort dette steng lukene, start 
rakettmotorene og begynn ned
stigningen. land romfergen for
siktig på landing.banen. 
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Du rnA redde jenta fra klørne til 
Kong. LØp langs bjelkene og 
klatr opp stigene for A fA tak i 
henne. Kong har sett deg og hiver 
alt han rekker for 11 stoppe deg. 
Du må hoppe over dette eller slå 
det i stykker med hammer. Når 
du når toppen fortsetter spillet 
pA en vanskeligere skjerm. Når du 
har nAdd siste skjermen kan du 
beseire Kong og tA ham til 11 dette 
ned. 

Vær verdens beste detektiv i det 
mest avanserte og utfordrende 
�g;s

n�;:rS��
I
. J��b ��;

'
tide�'�� 

å løse et mysterie. Du kan reise 
gjennom den tids London og om
egn som Sherlock Holmes kjenner 
til. Dr. Watson er selvfølgelig med 
��rr �it�j�ret 

d
��re���������: 

�� tiå?>Or;;rd:
t har et ord far-

Klarer du 11 IØs8 mysteriet? 
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Det er seks forskjellige skjermer 
i denne versjonen av Blade Alley. 
Alle skjermene har bt:IVegelig 3D
grafikk med flyvende tallerkener, 
meteoritter. kampfly og space 
hoppers. Dette er en nervetest. 
Skyt ned det som kommer mot 
deg, og pust ut nAr det forsvinner 
i en sky av vrakrester. Du mA for 
all del ikke slappe av. Spillet blir 
bare raskere og raskere. 

Brian Skywalker er en Tribble 
farmer pA planeten Noom. Da han 
var pA utflukt for A fange ville 
tribbler blir noomroveren tom for 
brensel. Det betyr at Brian mA 
frakte tribblene ti lbake til fots. 
han rnA igjennom fire områder 
hvor han vil miste en del tribbler. 
Han rnA forS8re fossefall,  ørkner. 
huler og grotter. Overalt er det 
farlig for tribblene og Brian. 

BAUCE LEE karate·ekspertenl 20 
hemlige kammer å utforske. 
Kjempefin grafikk og animering 
(bevegelse). I B R UCE LEE-spiltet 
vil du erfare styrken og glorien tit 
B R UCE LEE, en av de største 
mestere i karate. Som B R UCE 
LEE vil du bli konfrontert med en 
rekke farer. Du må beseire "The 
Evil Wirard", og gjøre krav på 
hans trone. TiUintetgjør "the 
Wirard" og du vil ta over makten. 
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Denne tekstbehandlingen inne
holder følgende muligheter: 
30.000 karakterer lagringskapasi
tet - dette t ilsvarer 10 A4 sider. 
Lette kommandoer for editering, 
addering, søke, bytte ut, og kopi
ering. Automatisk sentrering. 
Rask save og load mulighet. Med 
dette programmet kan du bruke 
din 48K Spectrum til A skrive 
brev, minnelapper og rapporter. 
Mul igheter for printer tilkobling . 

. . 

ZEN bestAr av en editor og en 
Z80 assembler. Ed itoren lar deg 
lage og modifisere en fil med 
Z80 assembler språk. Assembleren 
oversetter dette til objektkode (O 
og 1 i minnet). Fordelen med 
assembler språk er raske program· 
mer, fleksibilitet og mere kom
pakte programmer. Ulempen er at 
du mA tenke mer. ZEN inneholder 
mange kommandoer som er til 
stor hjelp. 

NA kan du spille de programmer 
du har drømt om A spille. Lag 
dine egne programmer pA minut
ter. Dette er det beste program
met for folk som vil lage spi ll.  
Det vanskel igste er A finne pA en 
tittel og tegne figurene. H.U.R.G. 
krever ingen spesielle programme
ringskunnskaper. Det er bruker
vennlig, og du kan hele tiden se 
hva du lager. 
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Dette er den mest effektive me
toden for A lære hvordan man skal 
lage sine egne programmer. 
BASIC var laget slik at det skulle 
være et naturlig språk å starte 
med for folk som ville lære mer 
om datamaskiner. Over 200.000 
mennesker har lært BASIC slik det
te programmet er lagt opp. Pakken 
inneholder en stor manual og to 
kassetter med 20 programmer. 

Denne databasen har disse mulig
hetene: 
Kapasitet på 1 000 linjer. rask save 
og load. fleksible filer, merging, 
mange kommandoer, kontrollko· 
der for skrivere. søke mul igheter, 
numerisk kalkulasjon, data beskyt
tet mot uønsket sletting. Egner 
seg for hjemmet, kontoret og 
skolen. Du kan spare data i det 
formatet du ønsker. 

SPECGRAF er et brukerprogram 
for å hjelpe brukeren å definere 
karakterer til å ha i spill, grafer 
etc. Programmet lar seg ha opptil 
200 slike i minnet samtidig. Opp 
til 9 tegn kan bli definert samti· 
dig for forskjellige formasjoner. 
Du kan invertere, speilvende, og 
rotere formatet. Du ' kan også 
flytte tegnet som er definert 
rundt i rutenettet og også lagre 
det et annet sted. 
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pilator for bruk med 48K Speet
rum. Selv om MCODER er et 
meget godt verktøv. mA du ikke 
vente deg mirakler. Du mA bli 
kjent med mAten den arbeider på. 
hvis du vil utnytte den fullt ut. 
Den er enkel li bruke. Det er bare 
li hente eller skrive dine egne pro
gram etter at du har loadet 
MCODE R. og når du er fornøyd 
med , er det bare li 

Dette er den f.rlte unM "sprlt.-«Iitor" 
til Z)I Spectrum. Dette er .t IPf'k som du 
ken ta de mest forbltlffln<H Ilf.flsk, .,
fekt.r ut av, og ikke nok rn.d det, det 
Ikjer utrolig fort. Hvis du har Iy.t til ' 
lage ., .pill, er denne ptOgrlmpekkln en 
nttdvendighet. 
- interruptdrevne ruti".r' 
- k,n brukes fr. BASIC 
- forskjellige "vinduer" 
- opp til 255 forskjellIgI ".prit"" rr-.d 

forskjellige Jt" ,..'.r. 
Er du fremdeles I lvil1 B, om ' fl .. de, 
monstrasjonsprogrlmmtt 10m f.lger m.d 

LOGO grafikk er et verktøv for 
praktisk utforskende geometri. 
Kontrollen av ski lpadden på en 
skjerm gir erfaring av lenger, ret
ninger, vinkler, radier og farger. 
Brukeren kan også oppdage struk
turen til geometriske figurer. Ved 
samarbeid med computeren vil 
brukeren tA erfaring med den som 
et hjelpemiddel, og også se en 
alternativ løsning på et problem. 
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ANDRE PROGRAM: 

SLUE MAX 165,-

HUNCHBACK 2 139,-

KONG STRtKES BACK 139,-

GIFTS FROM THE GODS 1 39,-

MATCH DAV 165,-

BAUCE LEE 165,-

RAID OVER MOSCQW 1 65,-

UNDERWOAlD 198,-

KNIGHT LOFIE 198,-

SPORTS HERO 145,-

POTTY PIGEON 148,-

cooe NAME MAT 145,-

FRANKENSTEIN 124,-
HANOY ANOV 48,-

COPTER 48;-
CHAMBERS OF HOR ROR 48,-

GALACTIC PATRDL 48,-

CQRAUPTIQN 48,-
SHERLOCK HOLMES 298,-
LORD OF MIDNIGHT 198,-

WAR OF WQRLOS 165,-

PSYTRON 165,-

T.LL. 124,-
MUGSY 145,-

GHOSTBUSTERS 148,-

LITTERATUR: 

UNDERSTANDING VOVA 

SPECTRUM 108,-

SPECTRUM MACHINE LANGUAGE 

FOR THE BEGINNER ",-
OVER THE SPECTRUM 85.-

THE COMPLETE SPECTRUM 

ROM DIAS$EMBLY 1 59,-

SPECTRUM HARDWARE MANUAL 98,-
SPECTRUM MICROORIVE 9B,-

SUPER CHARGE VOUA 

SPECTRUM ",-
ADVANCEO SPECTRUM 

MACHINE LANGUAGE 108,-

ADVANCED SPECTRUM FORTH 146.-

WORKING SPECTRUM ",-

SPECTRUM ADVENTURES 98.-

MASTE R  YOU ZX SPECTRUM 

MICRODRIVE 108.-

SPECTRUM MACH INE CODE 

AF'PLICATIONS 108.-

ZX SPECTRUM ASTRONOMY 108.-

SPECTRUM ARTIFICIAl 

INTElllGENCE 108.-

INSIDE YOUR SPECTRUM 108 ...... 

EXPlORING ADVENTURES 

SPECTRUM 108.-

SPECTRUM GRAPHICS 108.-

SPECTRUM POCKETHANDBOOK 50,-
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Det e r  mange som e r  ute otter A 
gjøre livet surt for ham. Men bli 
ikke fortvilet for han har et par 
tries pA lager. Poeng fåes ved A 
hoppe pA nye blokker eller bo· 
nusblokker. 

I Aret 2 1 90 hadde menneskene 
bygd en kraftstasjon som gikk i 
bane rundt jorden og sendte ned 
strAIer. Den ble kalt "The Grid" 
fordi den sA ut som et rutenett. 
Det viste seg at "The Grid" lever
te mindre energi enn beregnet. 
Et spesielt skip kalt "Gridrunner" 
ble bygd for A fA has pA droidene 
som levde på energien. Du styrer 
skipet og skal skyte ned alle 
skadedyrene. 

Du er O'Riley som er en fryktløs 
gruvearbeider. Du må grave deg 
gjennom gruva og finne de begrav
de skattene og komme deg trygt 
tilbake til toppen av gruva. Sam
tidig rnA du unngå A bli spist av 
elvmonstrene og ikke drukne i 
grunnvannet som stiger oppover. 
Du har noen kuber dynamitt som 
du kan bruke mot monstrene. 
Poeng fAr du ved A plukke opp 
skatter. 

142 



SPILL ATARI 

lenny stAr på bunnen av skjermen, 
og han har åtte lag over seg. Han 
må komme på toppen av skjer
men. Lagene har tilsammen to be
vegelige hull. Lenny kan hoppe 
gjennom disse hullene, og han kan 
pA den mAten komme dit. Ett nytt 
hull vil komme frem for hver 
skjerm som han klarer. NAr han 
har klart åtte hull vil det komme 
fram gjenstander som gjør det 
vanskeligere for han. 

Let etter den legendariske skatten 
fra Farao Khafka. Dypt inne i 
pyramiden ligger ukjente farer 
som stenger deg ute fra de store 
skanene som ligger lenger inne. 
Finn nøkler som åpner passasjer 
som har væn stengt for Arhun
dreder. Du rnA unngå dØdelige 
innsektorer . pytter av dllktelig syre 
og store rullende stener. Dette er 
et spennende eventvrspill .  

Et 3D arcade spill.  Du har sikkert 
sett en versjon av denne pA auto· 
mater. I det ytt re rom kommer 
du til et fort hvor du mA ta deg 
gjennom forsvaret. Du mA styre 
din romskip med dyktighet og er· 
faring. Skyt ned fiendens installa
sjoner og forsyn deg med brensel. 
Fienden skyter tilbake med raket
ter og kuler. Kommer du langt 
nok inn i fortet til A møte Zaxxon 
selv? 
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Går det an å lage 
et datablad både for 
nybegynnere og 
viderekomne? 
Ja! Hiemmedata 
Abonner nå! 
Jeg vil gjerne få Hjemmedata direkte hjem til meg for 
kr. 168,- (11 nr.). 
Jeg betaler på følgende måte: 
O Sjekk vedlagt. 
O Beløpet settes inn på bankgirokonto 7085.05.03999. 
O Beløpet settes inn på postgirokonto 2 1 4  28 00. 
O Innbetalingskort ønskes tilsendt. 

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adresse: 

PostnrJ-sted: . 

Jeg har maskintype 
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Går du med EDB-tanker? 
Få oversikten i markedet 

med Norsk Programvare Index 
650 EDB-programmer fra ulIke norske leverandører 

NOPIX gir deg nøytral informasjon om soft

waretilbudet i Norge. 

Ta utgangspunkt i din problemstilling og 

søk løsninger etler: 

Hva du skal bruke programmene til  

Hva slags yrke du har 

Hva slags maskin du har kjøpt 

Hva slags operativsystem du har, osv. 

Velg software utfra dine egne forutsetninger 
og sammenlign tilbudene før d u  kjøper. 

NOPIX gjør datatermi nologien forståelig og 
g i r  trygghet. 

For kr. 270,. pr. år får du 
softwaretilbudet i Norge 
rett i postkassa! NORDISK PROGRAMVARE INOEX 

Storgt 24. 3600 Kongsbe19 
Tit (03) 73 5088 

JEGlVI BESTILLER NORSK PROGRAMVARE INDEX 
O stk. årsabonnement (2 utgaver), kr. 270,-
O stk. enkeltutgave, kr. 160,-
O informasjon om NOPIX 
OBS! Porto kommer i tillegg 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. 

Firma: 

Signatur: 

Poststed: 
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Fly over landskapet og bomb 
de fiendtlige basene. Dette spil· 
let har 8 forskjellige nivAer og 4 
hastigheter. Dette er et raskt og 
krevende spill. Klarer du å mestre 
det? 

Skyt ned alt som viser seg pA rute
nettet. Pass deg for A ikke bli truf
fet selv. Dette er en forbedret ver
sjon av Gridrunner. Et typisk 
Minter spill. Det er et raskt og 
fengende spill til din vie. 

FormAlet er A ta av, fly og lande 
trygt pA kortest mulig tid. Det 
er ti flyinstrumenter som gjør 
det vanskelig til A begynne med. 
Programmet har god grafikk og 
lyd. Et bra program til en uekspan
dert vie. 
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Gigantiske romhauker flyr rundt i 
luften og slipper egg ned på bak
ken. Disse klekkes med en gang. 
Forsvar deg så godt du kan mot 
haukene og de nyklekte eggene. 
Du har en laser kanon. men hvor 
lenge klarer du deg? 

Din oppgave er å skyte ned de 
onde fremmende som har bortført 
en del mennesker. Du skal så 
bringe tilbake disse til Jorden. Et 
Spennende spill som vil under
holde deg lenge. 

Kong har tatt den vakre jomfruen 
til  fange og ruller tønner nedover 
trappene for å hindre deg å redde 
henne. Du skal l ikevel prØve å 
redde henne. og plukke opp al le 
eiendalene som hun har mistet. 
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S P I L L  VIC 20 

hele tiden jaget av insektsliknende 
monstre som du bør holde deg 
unna. Det er 81 vanskelighetsgra· 
der. Klarer du denne oppgaven? 

Lazer zone er et spill hvor du skal 
skyte flest mulig av dine fiender 
med to plasma kanoner. Disse to 
mA du styre samtidig og dette 
trenger mye trening. Et godt spill 
som d u  kommer til A bruke lang 
tid på å mestre. 

Caterpilla er et slags tusenben 
som du må ødelegge, men når du 
treffer den deler den seg. Du må 
derfor skyte hver eneste del av 
den før den tar deg. Pass deg godt 
for de giftige soppene. Et raskt 
og fengende spill til din vie. 

1 48 



SPill V I C 20 

Froskene har 30 sekunder p� seg 
ti l  A komme hjem t i l  sine kjære 
froskehull .  De mA først krysse den 
farlige veien, sA forbi sultne farlige 
slanger og tilslutt hoppe over elv
en pA ski lpadder som dykker uten 
forvarsel og tømmerstokker. 

Apen har tatt den vakre Maria. 
snekkerens kjæreste til fange. 
Snekkeren rnA redde henne. og 
for A kunne gjøre det rnA han 
hoppe over ru llende tønner og 
plukke opp paier pA veien. 

Dette er et eventyrspill i flere deler 
med grafikk. Programmet vil vise 
deg hvilke muligheter du har ti l  
grafikk pA en ukespandert Vie, 

A utnytte 

1 49 



S P I L L  VIC 20 

Du har kommandoen over stjerne
skipet ARCADIA, og du rnA 
hindre Atarian imperiet fra A få 
kontroll over hele galaksen. Dette 
spillet inneholder mange nivAer og 
fin grafikk. Hold skytefingeren i 
form, for du kommer til A trenge 
den. 

Du er en kelner som kun fAr tips 
som betaling for ditt arbeide. Det 
er derfor viktig at du fAr samlet 
sA mye tips som mulig uten A 
søle mat. Et morsomt og under
holdende spill til v i e  20. 

Berney Bootlace er butikkdetek
tiv i en av de mest bestjAlne bu
tikkene i byen. Han mA ta seg av 
bortkomne barn og levere miste
de saker til hittegodset. I tillegg 
til  det rnA han jakte pA butikk
tyver. Klarer du A mestre denne 
oppgaven? 
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!MINNE Ueks. ! KONT.! J 
! L.ENH. K !V.PAIS! 126, 
!PAOD. INTE RCEPTOR 
Din oppgave går ut på å skyte ned 
sA mange fremmende romskip 
som mulig uten å selv bli tatt. 
Klarer du A ta alle, kommer det 
en ny gruppe som du må t •. 

Klarer du li snu telleverket? 

Dette er et Minter spill med masse 
grafikk og lyd. Spillet er raskt og 
orginalt. Et spennende 3.5K vie 
spil l .  Du mA streve lenge før d u  
klarer å mestre dette spillet. 

ne ne som har etterlatt seg en 
superintel ligent kommandomodul. 
For li ødelegge den mA du gjen
nom det sterke forsvaret. Dette 
krever en stø og nøyaktig styring 
av kampflyet. Klarer d u  å redde 
Jorden? 
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Skyt ned de fremmende romskip
ene før de skyter deg. Klarer du 
deg gjennom fire angrep fra fien
den får du en laser kanon med 
dobbel skytehastighet. Hvor lenge 
kan du klare deg mot fiendens 

døren som leder ut. Alle dørene er 
låst så dl,J er nødt til å finne nøk· 
kelen som passer til døren først. 
Du blir hele tiden jaget av spøkel
ser. Klarer du å komme deg ut av 
dette marerittet? 

Kong har tatt den vakre jomfruen 
til fange, og du må redde henne. 
Det gjør du ved å ødelegge sti laset 
som Kong står på toppen a\l. 
Samtidig må du samle sammen 
al le jomfruens eiendeler som lig
ger strødd rundt om kring. 
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Fire sultne spøkelser jager Dot
man rundt i labyrinten. Dotman 
skal prØve A spise al le dottene som 
er i labyrinten, men når spøkelse
ne kommer for nærme kan han 
spise en rød kraftpi l le og sA kan 
han spise spøkelsene, men han 
må være rask. Klarer du A lede 
ham rundt labyrinten slik at han 
Ul spist alle dottene. 

. .  . 
IMINNEI Ueks. IKONT.I J/T I 
LL.ENH. K V.PRISL'26 . J 
I PROD. I Ani,o. I 
De fem froskene må hjem til sine 
froskehull. De må først over veien 
uten A bli overkjørt. Deretter rnA 
de hoppe over elven pA stokker og 
ski lpadder. Skitpaddene kan dVk· 
ke. og det gjør de uten forvarsel. 
Klarer du å lede froskene hjem? 

Pass deg godt for de innfødte som 
ikke er sA blide for at du tar alle 
mineralene deres slik at du blir 
r ik og de blir fattige. 
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sere alle atom-missilene og tillin
tetgjøre dem før de treffer sine 
mAI? Et spennende spill som er 
bAde morsomt og underholdende. 

Sargon /I er et kraftig sjakkspill 
med syv spillenivAer. Programmet 
ser hele tiden framover og analy
serer mulige trekk. Klarer du A 
siA datamaskinen? 

f.rt en del mennesker. Du skal 
senere bringe menneskene tilbake 
til jorden. Klarer du A ful lfØre 
oppgaven? 
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Dette er et enkelt matematikk
program for barn i alderen 3-7 Ar. 
De vil lære seg helt enkel mate
matikk som addisjon og subtrak
sjon. Programmet har artig grafikk 
og lyd sA det ikke skal bli kjedelig. 

Dette er et kraftig og bil l ig kalku
leringsprogram. Egner seg utmer
ket til skole og hjemmebruk. Det 
kan ha opp til 200 rader og 100 
kolonner. Det inneholder over 20 
matematiske funksjoner. Kan len 
overføre talt t i l  søylediagram. 
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ANDRE PROGRAM : 

HUNCHBACK 1 48,-

WUNDA WALT H E R  1 24,-

SPACE PI RAT 48,-

G U N S L I N G E R  48,-

BATTLE G RO U N D  48,-

MAX 1 08,-

M I N ITRON 1 08,-

BONGO 1 65,-

F LiG HT PATH 737 1 65,-

STAR D E F E N D E R  1 65,-

LITTERATUR: 

COMPLETE V I C  ROM D ISASSE M B LY 98,-

EXPLO R I NG ADVENTU R E  GAME V I C  108,-

V I C GAMES 1 08,-

V I C  G RAPH I CS 1 08,-

V I C  POCKET HANDBOOK 50,-

V I C  PROG RAMES 1 108,-

V I C  R EVEALED 1 59,-

V I C  I NNOVATIVE COMPUTING 98,-

V I C·20 EXPOSED 108,-
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100 % maskin kode - arkade type 
to skjermer. 30 - Super rask. Hold 
tilbake de imperia le styrkene. For
svar Tai sivilisasjonen mot tilin
tetgjørelse. Du er den siste gjen
værende utposten. Den galaktiske 
framtiden er avhengig av deg. 

Klatr opp pyramiden som gale 
Kong står på og slå ned støtte· 
ne. LØp langs bjelker og klatr 
opp stigene. Kong har sett deg og 
hiver tønner og steiner etter deg. 

Du kjører en racerbil rundt i en 
labyrint mye større enn TV-skjer
men. Formålet er li plukke opp 
mest mulig poeng, men pass opp 
for hindringer og farer. 
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STIKKORDS·REGISTER 

ADVENTURE..sPILL: 
Spill hvor oppgaven gAr ut pA A løse et bestemt problem. De spiller 
ved A fortelle datamaskinen hva du vil gjøre i forskjel lige situasjoner. 
Tradisjonelt er ADVENTURE-spill rene tekstspill. mens spill med en 
grafisk fremsti lling av scenene du befinner deg i blir mer og mer vanlig. 

APPLIKASJON: 
Program som er skrevet for A løse en bestemt oppgave. Se GENE
RATOR. 

ASCI I ,  
American Standard eode for I nformatian I nterchange. Standardfor
mat for A lagre de forskjellige tegn internt i maskinen. 

ASSEMBLER: 
Program som oversetter en SOURCE-fil t i l  OBJEKT-fil. Et verktøy 
for A lette arbeidet med A skrive maskinkodeprogrammer. 

BASE, 
Se DATABASA. 

BASIC, 
GenerelIt programmeringsspråk. Finnes pA de fleste hjemmemaskiner. 
og er det språket som har størst utbredelse. Mange kritiserer BASIC 
fordi mangelen på tvungen struktur ofte gjør programmene vanskelig 
A forstå. 

BASIC·EXENTlON, 
Fordi mange BASI C·versjoner er forholdsvis begrenset vil man kunne 
få kjØpt programmer som legger til nye kommandoer. 

BASIC-kompilator: 
Se KOMPILATOR. 

BAUO, 
Overføringshastighet. En BAUD tilsvarer ca. en bit pr. sek. 

BINÆR, 
To·tall systemet. I to·tallsystemet kan et  ta l l  ha en av 2 verdier. Oftest 
symbolisert ved O eller 1 .  

BiT, 
Den m inste målbare enhet i en datamaskin. En bit  kan ha en av to 
verdier. O el ler  1 .  

BUG, 
Feil i et program eller datasystem. 

BUFFER, 
Midlertidig lagerplass. N å r  noe skrives ti l  e n  DISKET vi l  ofte dette 
tørn bli lagret i en BUFFER.  Når denne BUFFEREN er full vil inn· 
holdet bli  skrevet til DISKETTEN. 
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BYTE: 
Hukommelsescelle. Vanligvis bestAr en BYTE av 8 bit. 

CQMPILER: 
Se KOMPILATOR. 

CPU, 
Central Proeessing Unit. CPU 'en er en mikriprosessor, og er selve 
hjertet i datamaskinen. Foretar alle utregninger og beregninger. De 
mest kjente mikroprosessorer er 6602, Z80, MOTOROLA 68000 og 
I ntels 8086. 

DATABASE, 
Datasystem for lagring og bearbeidelse av forskjellige typer data. 

DEBUGGER, 
Programmeringsverktøy for  A finne feil i et maskinkodeprogram. 

DISKSTASJON, 
Skiveformet magnetisk media for lagring av data. Det mest utbredte 
lagringsmedie i dag. DISKETTER kommer i forskjellige størrelser, 
og de vanl igste er 5 1/4, og 8 tommers disketter. 

DISASSEMBLER, 
Program som oversetter maskinkodeprogrammer til mer forstAelig 
form. (Se MNEMONICS). 

DUPLEX: 
Overføring av data over telenettet i begge retninger samtidig. 

EBCDIC: 
Extended Binary Coded Decimal I nterchanged Code. Standardfor· 
mat for A lagre de forskjellige tegn internt i maskinen. 

EDITOR: 
Program for redigering av ulike typer tekst. 

EOF, 
End of File. Spesiellt tegn som brukes for A markere slutten pA en 
fi l .  

EOT, 
End of Transmission. SpesielIt tegn som brukes ved dataoverføring 
for A markere slutten pA denne. 

EMULATOR, 
Program for A kunne kjøre programmer beregnet pA datamaskin pA 

EVENTYR-SPILl: 
Se ADVENTURE·SPl lL. 
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FORTH, 
Programmeringsspråk. 

GENERATOR: 
E n  APPLI KASJONSGENEAATOR er i korthet et program som 
lager programmer. Ved 5 bruke en APPLIKASJONSGENERATOR 
slipper en derfor A lære seg A programmere et bestemt språk. GENE· 
RATOREN benytter seg ohe av en spørre/svar sekvens for A lage 
det ferdige produkt. Dette vil ta betydelig kortere tid enn om man 
benytter seg av et tradisjonelt prorammeringssprAk. 

GRENESNITT: 
Hardware/Software som gjør det mulig å få to datamaskiner til å 
kommunisere. 

HARDWARE: 
Fel lesbetegnelse på alt maskinutstyr i et datanalegg. 

INTERAKTIV: 
Interaktiv bruk av datamaskinen medfører at maskinen og brukeren 
fører en "dialog" når programmet kjøres. 

INTERFACE: 
Se GRENSESNITT" 

INTERPRETER, 
Et programmeringsspråk som benytter seg aven INTERPRETER vil 
bli oversatt til maskinens eget språk mens det kjøres. Dette må 
gjøres hver gang, og kjøringen vil � betydelig saktere enn hvis pro· 
grammet hadde blitt KOMPl LERT. (Se dette.) 

JQYSTlCK, 
"En styrespak". Brukes mest til  spil l .  men kan også ha funksjoner i 
bestemte "nytteprogrammer", f.eks. tegneprogrammer. 

K I LDBYTE :  
Forkortes ofte t i l  Kb eller bare K .  En K I LOBYTE tilsvarer 1 024 
byte. og en datamaskins Størrelse oppgis ofte i hvor mange Kb primør· 
hukommelse den har. 

KALKULASJONSARK (SPREAOSHEETI: 
Program for å lette behandling av tall.  Særlig egnet til å vurdere resul· 
tater ettersom forutsetningene forandrer seg. ( I F·THEN analyse!. 

KASSETTSPILLER: 
B rukes til å lagre data og programmer. E t  billig alternativ til DISKU· 
SJON, men betydelig mindre fleksibel bruk. 

KOMPLITOR (COMPILER"I ,  
I motsetning til e n  INTERPRETER vil e n  kompilator oversette et 
program før det kjøres. Dette vil gjøre at selve eksekveringen tar 
betydelig kortere tid. 
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KOMPATIBEL, 
Overenstemmende. Brukes ofte om maskiner som kan kjøre samme 
programvare. I praksis er dette vanskelig ti få til. 

KONVERTERE, 
Oversette. F.eks. kan man konvertere et program som �r på en 
maskin til A gå pA en annen. 

KRYPTIFISERING: 
Metode for å forandre data slik at det ikke kan leses a v  utenforstående. 

LAGER, 
Vi skiller mellom YTRE og INDRE lager. Det I N DRE lager består av 
RAM, og det som ligger der blir slettet når datamaskinen slås av. Vi 
har derfor behov for A lagre data på et ytre lager slik at vi kan hente 
det inn igjen i maskinen. YTRE lager kan være DISKSTASJON eller 
KASSETTSPI L LE R .  

MEGA, 
En MEGA-BYTE = 1 mil l ion BYTES. 

MENY, 
Et menydrevet program setter opp en liste over de forskjellige funk· 
sjoner opp på skjermen. Brukeren kan da velge hvilke funksjoner 
eller deler av programmet han vil kjøre. 

MNEMONIC, 
Betegnelse pA de forskjellige maskininstruksjoner en prosessor 
skjønner. 

MODEM: 
Utstyr som brukes for A oversette digitale signaler til analoge. Brukes 
ved kommunikasjon over telenettet. 

MONITOR, 
Dataskjerm. 

MOUSE: 
Utstyr som brukes for A flytte en cursor rundt pA en skjerm. 

OBJEKT-FIL : 
Fil  som inneholder e t  assemblet maskinkodeprogram. 

ORDPROSESSOR (WORD PROCESSORI ,  
S e  TEKSTBE HANDLER. 

PASCAL, 
ProgrammeringssprAk. Strukturert i oppbyggingen. 
PERIFERE ENHETER, 
Maskiner som ligger utenfor datamaskinen. Eks.  P R I NTER. DISK
STASJON og KASSETTSPI LLER. 

PRINTER: 
S e  SKRIVER.  
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PRIMÆRHUKOMMELSE: 
Maskinens indre lager. Blir slenet når maskinen slås av. 
RAM, 
Integrert krets som kan brukes til å lagre data. Mister innholdet hvis 
strommen slås av. 
ROM, 
I ntegrert krets som holder på informasjon hvis datamaskinen slAs av. 
Brukes til A lagre f.eks. maskinens operativsystem. 

RS·232C, 
Standarisert og svært utbredt grensesnitt for datakommunikasjon. 

SERIEOVERFØRING, 
Data overføres i en serie,d.v.s. BIT for BIT. I motsetning til paral lell
overføring hvor hele BYTE overføres pA en gang. 
SKRIVER, 
Utstyr som overfører data (f.eks. et dokument) t i l  papir. 
SOFTWARE, 
Programvare. 
SOURCE·FIL, 
Fil som inneholder et program før det kompileres eller assembleres. 

SPREADSHEET, 
Se KALKULASJONSAR K. 
SPRITE, 
Grafisk blokk som kan defineres og beveges uavhengig av det øvrige 
skjermbildet. 
TEKSTBEHANDLER: 
Program for editering og registrering av tekst. 
TEKSTBEHANDLER: 
PrografTl for editering og registrering av tekst. 

TERMINAL, 
Arbeidsstasjon som er tilknyttet en datamaskin. F lere terminaler 
kan dele på en og samme maskin. 

TOOLKIT: 
Verktøy for A lette programmering. 

XYZZY: 
Viktig kodeord i verden første ADVENTURE-SPILl. 

WORD PRQCESSOR :  
S e  Tekstbehandler. 

Utgiver:SCANDOMATIC AlS, (C) SCANOOMATIC, 1 985 Copyright. 

Intet stoff i denne publikasjon kan kopieres eller benyttes 
uten skriftlig ti llatelse fra SCANDOMATIC AlS. 
Det tas nødvendig forbehold om prisendringer og forandring 
med hensyn til de enkelte artikler. 
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